Maramures Airport

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MARAMURES R.A
ANUNŢ

Regia Autonomă AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ
organizeaza concurs pentru ocuparea unui POST VACANT CONTRACTUAL de
MANAGER ECHIPAMENTE si VEHICULE SIGURANTA AEROPORTUARA.
- Concursul va avea loc la sediul AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL
MARAMUREȘ R.A, din Localitatea Tăutii Magherauș, STR. 66 nr.22, județul
Maramureș, astfel:
- Proba scrisă in data de 26.07.2018, ora 10,00;
- Interviu in data de 30.07.2018, ora 10,00.
I. CONDIŢIILE GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
a) are cetăţenia română;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni;
II. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS :
1. Studii universitare de licenta absolvite cu diploma in stiinte ingineresti;
2. Vechime în domeniul coordonarii, intretinerii si reparatii auto - minim 5 ani;
3. Permis conducere categoria B;
III. ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele
documente necesare înscrierii:
1. Cererea de înscriere;
2. Curriculum Vitae completat pe baza modelului de CV Europass în limba română;
3. Carte de identitate - copie;
4. Diploma de absolvire a studiilor superioare de licentain stiinte ingineresti (copie);
5. Cazierul judiciar, în termenul de valabilitate, în original;
6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
7. Alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului.
La depunerea dosarelor, candidatii vor prezenta documentele solicitate și în original;
Datele cu caracter personal conţinute de dosarul de concurs sunt confidenţiale şi nu vor fi
folosite decât în scopul în care au fost solicitate de către Serviciul Juridic și Resurse Umane şi nu vor fi
oferite nici unei alte părţi spre consultare cu excepţia membrilor comisiei de concurs/comisiei de
soluţionare a contestaţiilor.
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Înscrierile la concurs se fac la Sediul Regiei - Serviciul Resurse Umane până la data de
18.07.2018 .
-

-

VI. BIBLIOGRAFIE:
Legea 353/2015 pentru stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor
de inregistrare a activitatii acestora;
OUG. Nr.109/2005 – privind transporturile rutiere cu modificarile si completarile
ulterioare;
Ordonanta de urgent nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice – republicata;
Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea Normativului privind consumul de combustibil si
ulei pentru automobile, cu completarile si modificarile ulterioare;
Pentru mai multe informatii va puteti adresa SECRETARIATULUI sau BIROULUI
DE RESURSE UMANE la TELEFON : 0262- 293444 si/sau 0262-222245 si la adresa
de email: Office@aimm.eu si/sau hr@baiamareairport.ro.
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