MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Scoala Gimnazială „Aron Cotrus” Arad
Str. Petru Rares Nr.20, Telefon: 0257 / 212500, Fax 0257 / 212500

Email: aroncotrus@gmail.com

ANUNŢ
Şcoala Gimnazială „Aron Cotrus” Arad scoate la concurs:
- 0,25 post de contabil-şef
- 0,25 post de bibliotecar
Concursul va avea loc în data de 12 mai 2016, începând cu ora 10, la
sediul şcolii din str. Petru Rareş nr, 20 şi va consta din:
 Probă scrisă
 Interviu
În vederea participării la concurs, candidaţii îşi vor depune dosarul la
secretariatul şcolii, în perioada 25.04.2016 -29.04.2016, zilnic între orele
9-15. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0257/212500, în zilele
lucrătoare.
Dosarul pentru postul de contabil va conţine:
► Cerere de înscriere;
► Actul de identitate (în original şi copie xerox);
► Documente care atestă nivelul studiilor, specializări (în original şi
copie xerox);
► Copia carnetului de muncă (conform cu originalul) sau adeverinţă
care să ateste vechimea;
► Cazier judiciar;
► Adeverinţă medicală eliberată de cabinet de medicina muncii, cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
► Curriculum Vitae
Alte documente care atestă îndeplinirea următoarelor condiţii:
► Minim 5 ani experienţă în specialitatea postului;
► Studii superioare în domeniul economic;
► Competenţe IT;
► Disponibilitate pentru activitate în afara programului sau activităţi
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necuprinse în fişa postului, dar care contribuie la bunul mers al şcolii.
Dosarul pentru postul de bibliotecar va conține:
 Cerere de înscriere;
 Actul de identitate (în original și copie xerox);
 Documente care atestă nivelul studiilor specifice (diploma de licență
în biblioteconomie, bibliologie – original și copie xerox; foaie
matricolă din care să reiasă disciplinele de specialitate studiate;
adeverință CCD curs inițiere în biblioteconomie/alte cursuri de
biblioteconomie urmate la instituții acreditate);
 Copia carnetului de muncă (conform cu originalul) sau adeverință
care să ateste vechimea în muncă în meserie și/sau în specialitatea
studiilor;
 Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pe care
candidează;
 Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de
cabinet de medicina muncii, cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului;
 Curriculum vitae.
Alte documente care atestă îndeplinirea următoarelor condiții:
 Studii superioare în domeniu;
 Competențe IT;
 Disponibilitate pentru activitate în afara programului sau activități
necuprinse în fișa postului, dar care contribuie la bunul mers al școlii.
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