SOCIETATEA 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. 32175213, tel: 0232-267575
www.sctpiasi.ro

ANUNT
“ S.C.T.P. Iaşi organizează selectie în data de 26 septembrie 2016, în
vederea ocupării posturilor vacante enumerate mai jos, prin procedura
de evaluare ce cuprinde etapa evaluării dosarelor şi etapa interviului .
 impiegaţi mişcare – 10 posturi ;
 vanzători bilete - 5 posturi .
- etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană în data 26
septembrie orele 09.00, la Registratura SCTP din str.
Silvestru nr.5, C20, etj2, camera 3;
- etapa a II a – interviul pentru candidaţii admişi după
prima etapă, în în data 26 septembrie orele 10.00 .
Condiţiile de participare la selecţie sunt cele stabilite pentru
fiecare post vacant. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei
sau la telefon 0232- 267575.
Criteriile de selecţie sunt :
 experienţă în activitate;
 cunoştinţe specifice activităţii ;
 abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale ;
 responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 corectitudine, onestitate, cinste ;
 punctualitate, spirit de ordine şi disciplină ;
 alte aptitudini : capacitatea de comunicare eficientă prin
utilizarea unui limbaj specific, capacitate de argumentare
logică, capacitate de gestionare a conflictelor, echilibru
emoţional ;
 motivaţia candidatului.
DIRECTOR ,
ING. Cristian STOICA
Data situaţiei*11): 21.09.2016

(zz/ll/aa)

SEF SERVICIU MRU,
ING. Adrian MIHAI

SOCIETATEA 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. 32175213, tel: 0232-267575
www.sctpiasi.ro

ANUNT
“ S.C.T.P. Iaşi organizează selectie în data de 29 septembrie 2016, în
vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete şi abonamente,
prin procedura de evaluare ce cuprinde etapa evaluării dosarelor şi
etapa interviului .
Controlori bilete şi abonamente 10 posturi :
- etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană la data de 29
septembrie 2016 orele 09.00, la Registratura SCTP din
str. Silvestru nr.5, C20, etj2, camera 3;
- etapa a II a – interviul pentru candidaţii admişi după
prima etapă, în data de 29 septembrie 2016 la orele 10.00.
Condiţiile de participare la selecţie sunt cele stabilite pentru
fiecare post vacant. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei
sau la telefon 0232- 267575.
Criteriile de selecţie sunt :
 experienţă în activitate;
 cunoştinţe specifice activităţii ;
 abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale ;
 responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 corectitudine, onestitate, cinste ;
 punctualitate, spirit de ordine şi disciplină ;
 alte aptitudini : capacitatea de comunicare eficientă prin
utilizarea unui limbaj specific, capacitate de argumentare
logică, capacitate de gestionare a conflictelor, echilibru
emoţional ;
 motivaţia candidatului.
DIRECTOR ,
ING. Cristian STOICA
Data situaţiei*11): 21.09.2016

(zz/ll/aa)

SEF SERVICIU MRU,
ING. Adrian MIHAI

Denumire post vacant

Nr. posturi

Studii
min.obligatorii

Alte cerinţe

Fara antecedente penale
apt medical
10 clase+ curs
psihologic
calif/sc.prof .
garantie materiala
personala
Fara antecedente penale
apt medical psihologic
10 clase +curs
garantie materiala
calif./sc.prof.
personala si
suplimentara
Fara antecedente penale
apt medical psihologic
10 calse + curs
garantie materiala
calif./sc. prof.
personala si
suplimentara
Permis D
Atestat profesional
8 clase+ curs calif/
transp. persoane
sc.prof .
Apt medical şi
psihologic

CONTROLOR BILETE

10

IMPIEGAT AUTO

10

VANZATOR BILETE

5

SOFER AUTOBUZ

7

VATMAN

2

8 clase+ curs calif/
sc.prof .

ELECTRICIAN
MONTATOR
INSTALATII ELECTRICE
PE MIJLOACE DE
TRANSPORT

5

10 calse + curs
calif./sc. prof.

Apt medical

MECANIC AUTO

2

10 calse + curs
calif./sc. prof.

Apt medical

Permis Tv
Apt medical şi
psihologic

