
ANUNT

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu , cu sediul in Bucurqti, Calea Giuleqti, nr. 100 sector 1, in
temeiul H.G. nr. 28612011, cu modific[rile gi complet[rile ulterioare,organizeazd concurs pentru
ocuparea unui num[r de 4 posturi cu func{ii contractuale vacante, dupd cum urmeazd:
o denumirea postului: contabil gef, pe perioadl nedeterminatl

o denumirea postului: supraveghetor de noapte, pe perioad[ nedeterminati

o denumirea postului: lenjereasd, pe perioadd nedeterminatd

o denumirea postului: ingrijitor, pe perioadd nedeterminatd.

Pentru a participa la concurs, candidalii trebuie si inddplineascd urmdtoarele condilii:
o conditii specifice pentru postul de contabil qeft

- nivelul studiilor: studii superioare economice de lungd durat[ absolvitp cu diplom5 de licenf5;

- vechimea in specialitate necesari ocuplrii postului: 3 ani din care, in institulii publice (sistem

bugetar), minimum 1 an;

- alte condilii specifice: cunogtin{e de utilizare gi operare PC nivel avansat: Windows, Microsoft

Office Word, Excel, Internet;

- cunogtinle operare programe de contabilitate;

- cunogtinte temeinice de legislafie in domeniul inv6[[mdntului qi financiar-contabil.

o condifii specifice pentru postul de supraveghetor de noapte:

- nivelul studiilor: medii;

- vechimea in speciditate necesarl ocuplrii postului: nu este cazul.

. condifii specifice pentru postul de lenjereasl:

- nivelul studiilor: medii;

- vechimea in specialitate necesarl ocuplrii postului: nu este cazul.

o conditii specifice pentru postul de ingrijitor:

- nivelul studiilor: medii;

- vechimea in specialitate necesarl ocupirii postului: nu este cazul.



Pentru inscrierea la concurs, candidalii vor depune la sediul Colegiului Tehnic Dinicu Golescu,

in termen de 10 zile lucritoare de la data publicirii anunlului in Monitorul Oficial al Romdniei,

Partea a III-a, respectiv 18.10.2022.

Concursul se va desflqura la Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, dupd urmdtorul calendar:

- prima probi constl in proba scrisi, in data de 26.10.2022, ora 10:00;

- proba interviu, in data de 27.10.2022, ora 10:00;

Rela{ii suplimentare se pot ob{ine la: departamentul secretariat, telefon 021 6370484, e-mail
colcgiultchlnatrul(r)yahoo.com/ pe site-ul www.coleqiuldinicugolescu.ro, persoanl de contact
Babac Ioana Mihaela . ,

a

Director, Florea
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