Maramures Airport

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MARAMURES
ANUNŢ

Regia Autonomă AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ
Organizează la data de: 14.05.2018, ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui
POST VACANT CONTRACTUAL DE ASISTENT MEDICAL.
- Concursul va avea loc la sediul AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL
MARAMUREȘ R.A, din Localitatea Tăutii Magherau ș, STR. 66 nr.22, jude țul
Maramureș, astfel: - 14.05.2018, ora 10,00 proba scrisă;
- 16.05.2018, ora 10,00 proba practică;
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. Absolvent al Școlii Sanitare – Postliceale – medicină generală, cu diplomă;
2. Vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
3. Absolvent al unui curs de resuscitare;
4. Cunostinte de limba engleză - nivel de conversație;
5. Cunoaștințe operare PC;
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 Școlii Sanitare Postliceale (copie);
5. Autorizație de liberă practică, vizată la zi(copie);
6. Cazierul judiciar, în termenul de valabilitate, în original;
7. 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;
8. Alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului.
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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.
IV. DESCRIEREA GENERALA A POSTULUI:
- Asigură asistența de urgență, în caz de accidente, evenimente de zbor și îmbolnăviri, în
cabinet sau la locul solicitat, pentru echipajul de zbor, pasageri, însoțitorii acestora, precum
și tuturor celor ce își desfașoară activitatea în perimetrul aeroportului;
- Realizează formalitățile de aprovizionare cu medicamente și materiale sanitare;
- Asigură permanent condițiile igienico-sanitare din cabinet și ambulanța aeroportului;
- Gestionează deșeurile medicale periculoase rezultate din activitatea medicală;
- Efectuează manevrele de resuscitare a Protocolului ,, Advanced Life Support,,.
Înscrierile la concurs se fac la Sediul Regiei - Serviciul Resurse Umane până la data de
04.05.2018 .
Concursul va consta în 2(doua)probe:
1. Proba scrisă – un test grilă cu 50 de întrebări. Proba scrisă este eliminatorie, nota minimă
de admitere pentru urmatoarea proba fiind 6 (sase). Timpul alocat acestei probe este de
3(trei)ore.
2. Proba practică – va consta în descrierea unei tehnici/proceduri medicale, în urma extragerii
de către candidat a unui bilet cu subiectul respectiv, nota minimă admisă fiind 6(sase).
3. Media generală va consta din media aritmetică a notelor obținute la cele două probe de
concurs.
4. La rezultate egale, departajarea candidaților se va face luând în considerare nota cea mai
mare la proba scrisă.
5. Rezultatele finale ale concursului se afisează la sediul regiei și pe site-ul www.aimm.eu
6. Candidații nemulțumiți de rezultatele finale pot face contestații în termen de 2(două) zile
lucrătoare de la comunicarea rezultatelor.
VI. BIBLIOGRAFIE:
1.

CODUL de
ETICĂ și DEONTOLOGIE al ASISTENTULUI MEDICAL
GENERALIST, AL MOAȘEI și al ASISTENTULUI MEDICAL din ROMÂNIA;

2.

URGENTE MEDICO- CHIRURGICALE – LUCRETIA TITIRCA;

GHID de NURSING – OAMMR/2006;
4. ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII NR.961/2016, cu modificările și
completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția
și sterilizarea în unitățile sanitare;
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.
3.
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