COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.
str. Silvestru nr.5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iași
J 22 /1473/2013, C.U.I. RO32175213, tel: 0232-267575
www.sctpiasi.ro;
email: mru@sctpiasi.ro
SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

ANUNT DE ANGAJARE
“ S.C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 12-16 iunie 2017, în vederea
ocupării postului vacant de responsabil proces .
Procedura de evaluare cuprinde două etape :
- etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană la data de 12 iunie
2017, orele 14.00 la Registratura SCTP din str. Silvestru nr.5;
- etapa a II a – test grilă la data de 14 iunie 2017, orele 10.00, din
bibliografia afişată;
- etapa a III a - interviul pentru candidaţii admişi după etapa II la
data de 16 iunie 2017, orele 09.00 .
Condiţiile de participare la selecţie sunt :
a) studii superioare de licenţă sau echivalente;
b) alte cerinte :- cunostinte la nivel profesionist a legislaţiei privind
controlul intern managerial şi standarde ISO ale Sistemului de
Management Integrat;
-cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, baze de date ;
d) capacitate deplină de exerciţiu.








Criteriile de selecţie sunt :
experienţă în activitate;
abilităţi de comunicare ;
abilităţi de organizare, planificare, coordonare şi control ;
cunoştinţe specifice la nivel profesionist;
responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
etică profesională ;
motivaţia candidatului .

Dosarul de înscriere la selecţie va conţine scrisoare de intenţie, CV,
actele de stare civilă şi studii, recomandări de la locurile de muncă anterioare şi
cazier judiciar.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei sau la telefon 0332404709.
DIRECTOR TEHNIC ,
SEF SERVICIU MRU,
ING. Cristian STOICA
ING.Adrian MIHAI
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ANUNT DE ANGAJARE
“ S.C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 12-16 iunie 2017, în vederea
ocupării postului vacant de expert achiziţii .
Procedura de evaluare cuprinde două etape :
- etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană la data de 12 iunie
2017, orele 14.00 la Registratura SCTP din str. Silvestru nr.5;
- etapa a II a – test grilă la data de 14 iunie 2017, orele 10.00, din
bibliografia afişată;
- etapa a III a - interviul pentru candidaţii admişi după etapa II la
data de 16 iunie 2017, orele 09.00 .
Condiţiile de participare la selecţie sunt :
a) studii superioare de licenţă sau echivalente ;
b) certificat calificare expert achiziţii publice;
c) alte cerinte :- cunostinte la nivel profesionist a legislaţiei privind
achiziţiile publice şi experienţă în utilizarea programului SEAP ;
-cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, baze de date ;
d) capacitate deplină de exerciţiu.








Criteriile de selecţie sunt :
experienţă în activitate;
abilităţi de comunicare ;
abilităţi de organizare, planificare, coordonare şi control ;
cunoştinţe specifice la nivel profesionist;
responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
etică profesională ;
motivaţia candidatului .

Dosarul de înscriere la selecţie va conţine scrisoare de intenţie, CV,
actele de stare civilă şi studii, recomandări de la locurile de muncă anterioare şi
cazier judiciar.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei sau la telefon 0332404709.
DIRECTOR TEHNIC ,
SEF SERVICIU MRU,
ING. Cristian STOICA
ING.Adrian MIHAI

