Nr. 788 din 18.11.2019

ANUNT
privind selecția pentru posturile de director dezvoltare și director economic
Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Maramureș R.A. anunță organizarea
selecției pentru posturile de director dezvoltare și director economic, în conformitate cu prevederile
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.
Condițiile de înscriere:
1. Pentru postul de director dezvoltare
a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând SEE;
b) studii superioare de lungă durată (sau licență + master după sistemul Bologna) și/sau master în
domeniul marketing, management, relații publice, juridice, economice, inginerie aerospațială sau
similare;
c) experiență relevantă de minim 5 ani în posturi de conducere în domeniu
d) capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare funcției
e) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune
frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare
sau luare de mită, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, și art. 143-145 din Legea
nr.85/2006.
f) cunoştinţe alternative din domeniile specifice de activitate.
g) cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office (word, excell, power point)
h) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
i) abilităţi de relaționare în afaceri;
2. Pentru postul de director economic
a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând SEE;
b) studii superioare de lungă durată (sau licență + master după sistemul Bologna) și/sau master în
domeniul economic sau similar;
c) experiență relevantă de minim 5 ani într-un post de conducere în domeniul funcției.
d) capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare funcției.
e) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune
frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare
sau luare de mită, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 și de art. 143-145 din Legea
nr.85/2006.
Documentele necesare pentru depunerea candidaturilor, precum și calendarul selectiei pot fi preluate
de pe site-ul institutiei: www. aimm.eu
Criterii de evaluare a candidaților:
Criteriile de evaluare sunt cele reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a
NORMELOR METODOLOGICE din 28 septembrie 2016. Selectia va consta în analiza dosarului de
candidatura și a declaratiei de intenție a candidatului precum și sustinerea unui interviu, verificânduse:
I. Cunoștințe privind guvernanța corporativă
II. Cunoștințe privind funcționarea regiilor autonome
III. Abilități manageriale evaluate prin următoarele competențe:

1. Capacitate de luare a deciziei
2. Orientare către rezultate
3. Capacitate de rezolvare a problemelor
4. Capacitate de analiză și sinteză
5. Capacitate de control
6. Abilități de comunicare
Candidaturile și documentatia se depun până la data 20.12.2019, orele 13:00, la secretariatul
Aeroportului Internațional Maramureș R.A. din loc. Tăuții Măgherăuș, str. 66, nr. 22, jud. Maramureș,
ÎN DOSAR PLIC SIGILAT ȘI SEMNAT.
Dosarul va avea menționat:
“Candidatura pentru funcția de director al Aeroportului Internațional Maramureș R.A.”, postul vizat,
precum și numele, prenumele, domiciliul, numărul de telefon și adresa de e-mail ale candidatului.”
Persoană de contact: ANA BONDREA – TEL. 0262 22 33 94

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

