Concurs ingrijitor
Colegiul Economic “Ion Ghica” cu sediul în localitatea Bacău, strada 9 Mai nr 104,
organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
Denumirea postului: ingrijitor – post vacant contractual, pe durată nedeterminată,
normă întreagă.
Date de contact: telefon 0234.510193;0234.510435 : secretar sef, Marieta Lupchian
Atribuţii principale ale postului:
- efectuează lucrări de îngrijire a sectorului atibuit prin fisa postului: ştergerea
prafului, măturat, spălat; spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei,
mozaicurilor; păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
execută lucrări de vopsire (când este cazul); curăţenia sălilor de clasă (zilnic);
respectă normele SSM şi PSI în vigoare;
- informeaza administratorul in legatura cu materialele de curatenie necesare in
perioada urmatoare;
- informeaza administratorul si instalatorul in privinta defectiunilor constatate la
instalatiile sanitare;
Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocupare postului:
- studii medii / studii generale
- 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 .
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BIBLIOGRAFIE: Post ingrijitor
* LEGEA nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările si
completările ulterioare;
* ORDIN nr. 5079/2016 - pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar(ROFUIP)
* LEGEA nr. 53/2003 - republicată - Codul muncii
* Ordin 119/2014 Norme de igiena si sanatate publica
* LEGEA nr.307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările si completările ulterioare ;
* Ordin 163/2007- Norme de aparare impotriva incendiilor
* LEGEA nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu
modificările si completările ulterioare;
* LEGEA nr.333/2003 - republicată privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si
completările ulterioare.
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