Concurs agent de paza
Colegiul Economic “Ion Ghica” cu sediul în localitatea Bacău, strada 9 Mai nr 104,
organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
Denumirea postului: agent de paza – post vacant contractual, pe durată
nedeterminată, normă întreagă.
Date de contact: telefon 0234.510193;0234.510435 : secretar sef, Marieta Lupchian
Atribuţii principale ale postului:
1. Să păzească cu răspundere școala, căminul, clădirile auxiliare și bunurile primite în
pază și să asigure integritatea acestora,
2. Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu dispozițiile legale (permite
accesul personalului didactic, de deservire a liceului și elevilor pe bază de
legitimație sau carnet de elev vizate la timp)
3. Să permită accesul autovehiculelor personale ale angajatilor si a celor care
aprovizioneaza cantina
4. Să nu permită accesul în obiectivele păzite persoanelor aflate sub influența
alcoolului;
5. Să încunoștiințeze, de îndată, conducerea unității și pe șeful său ierarhic despre
producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului de pază și despre
măsurile luate;
6. În caz de incendii, să ia primele măsuri de stingere, de salvare a persoanelor și
bunurilor, să sesizeze organele de pompieri, să anunțe conducerea unității și
organul local al Ministerului de interne;
7. Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și bunurilor în caz de calamități;
8. Să sesizeze organele în drept în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia avutul
obștesc și să le dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin;
9. Să informeze de îndată conducerea unității și organul de poliție despre
evenimentele privind activitatea de pază și să țină evidența acestora;
10.La intrarea în serviciu să verifice încuietorile de la școală, cămin, cantină, ateliere
și magazie. Verifică funcționarea mijloacelor de comunicație și alarmare;

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocupare postului:
- studii medii / studii generale
- disponibilitate pentru program de lucru în 3 (trei) schimburi și în zilele de sâmbătă
și duminică;
- aviz medical – apt ore de noapte;
- Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a
unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Candidaţii vor depune dosarul de concurs la secretariatul colegiului, in
intervalul 10.08.2018-28.08.2018, interval orar 08:00-16:00.
Dosarul de concurs al candidatului care va cuprinde următoarele documente:
– cerere înscriere la concurs;
– curriculum vitae – format european;
– copie act identitate;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste
efectuarea unor specializări;
– copie carte de muncă/ fila din registrul de evidenţă a angajaţilor sau adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă/specialitate;
– adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
postului – de la medicina muncii;
– cazier judiciar;
– caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul)
Etapele desfășurării concursului:







Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 29.08.2018, ora 16:00;
Proba scrisă în data de 03.09.2018, in intervalul 9:00:11:00 (2 ore);
Interviu – 04.09.2018, ora 9:00;
Afişarea rezultatelor 04.09.2018, ora 16:00;
Depunerea contestaţiilor – 05.09.2018, până la ora 12:00;
Afişarea rezultatelor finale – 06.09.2018, ora 10:00 .

PREȘEDINTE COMISIE CONCURS

