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
“ S.C.T.P. Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de
şoferi autobuz .
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
- absolvenţi de şcoală profesională sau 8 clase şi curs calificare;
- permis de conducere cat.D şi atestat profesional transport persoane;
-apt medical şi psihologic.
Criteriile de selecţie sunt :
 experienţă în domeniu;
 cunoştinţe specifice activităţii ;
 abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale ;
 identificarea soluţiilor optime, adaptabilitate, flexibilitate;
 echilibru psihic şi emoţional ;
 punctualitate, disponibilitate, politeţe, spirit de ordine şi disciplină ;
 alte aptitudini : comunicativitate, îndemînare, operativitate ;
 motivaţia candidatului.
Dosarul de înscriere la selecţie va conţine: cerere de participare la selecţie,
CV, recomandări, cazier rutier si judiciar, precum şi xerocopii după: cartea de
identitate, certificat de naştere, diploma de studii, certificat de calificare, permis
de conducere, atestat profesional transport persoane .
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ANUNT
“ S.C.T.P. Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de
vatmani .
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
- absolvenţi de şcoală profesională sau 8 clase şi curs calificare;
- permis de conducere cat.TV ;
-apt medical şi psihologic.
Criteriile de selecţie sunt :
 experienţă în domeniu;
 cunoştinţe specifice activităţii ;
 abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale ;
 identificarea soluţiilor optime, adaptabilitate, flexibilitate;
 echilibru psihic şi emoţional ;
 punctualitate, disponibilitate, politeţe, spirit de ordine şi disciplină ;
 alte aptitudini : comunicativitate, îndemînare, operativitate ;
 motivaţia candidatului.
Dosarul de înscriere la selecţie va conţine: cerere de participare la selecţie,
CV, recomandări, cazier rutier si judiciar, precum şi xerocopii după: cartea de
identitate, certificat de naştere, diploma de studii, certificat de calificare, permis
de conducere .
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