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ANUNT
“ S.C.T.P. Iaşi organizează selectie în data de 6 mai 2016, în vederea
ocupării posturilor vacante, enumerate mai jos .
Procedura de evaluare cuprinde două etape :
- etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană la data de 06
mai 2016, orele 9.00 la Registratura SCTP din str.
Silvestru nr.5, C20,etj2, camera 3 ;
- etapa a II a – interviul pentru candidaţii admişi după etapa
I la data de 06 mai 2016, 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 specialitate;
 abilităţi de comunicare ;
 abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale ;
 cunoştinţe specifice la nivel profesionist;
 responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 raţionament logic, corectitudine, punctualitate ;
 spirit de ordine şi disciplină ;
 motivaţia candidatului .
Postul
- Sef formaţia tonete
2. Pozitia
- Execuţie
3. Compartimentul
- Formaţia Tonete
4.Cerinte :
a) studii medii;
b)- vechime în post similar minim 2 ani;
c) alte cerinte :- cunostinte specifice activităţii de vînzare a titlurilor
de călătorie;
-cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, baze de date specifice;
d) capacitate deplină de exerciţiu.
Profil psihologic :
 Abilitati organizatorice: planificare, delegare, coordonare, control;
 Abilităţi de comunicare şi negociere ;

 Buna capacitate de analiza si sinteza;
 Capacitate de decizie şi asumare a unor responsabilitati importante;
 Integritate, onestitate si obiectivitate;
 Spirit de iniţiativă, intuiţie ;
 Stabilitate emotionala, rezistenta la stres si situatii conflictuale;
 Capacitate de autoorganizare şi punctualitate;
 Spirit de ordine şi disciplină;
 Dorinţă de dezvoltare a subordonaţilor şi capacitate de delegare;
 Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
1. Postul
- Şef Formaţia Control
2. Poziţia
- Execuţie
3.Compartimentul
- Compartiment Control
4.Cerinte :
a) studii medii ;
b)- vechime în post similar minim 2 ani;
c) alte cerinte :- cunostinte specifice activităţii de control a titlurilor
de călătorie;
-cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, baze de date specifice;
d) capacitate deplină de exerciţiu.
Profil psihologic :
 Abilitati organizatorice: planificare, delegare, coordonare, control;
 Abilităţi de comunicare şi negociere şi rezolvarea conflictelor ;
 Buna capacitate de analiza si sinteza;
 Capacitate de decizie şi asumare a unor responsabilitati importante;
 Integritate, onestitate si obiectivitate;
 Spirit de iniţiativă, intuiţie ;
 Stabilitate emotionala, rezistenta la stres si situatii conflictuale;
 Capacitate de autoorganizare şi punctualitate;
 Spirit de ordine şi disciplină;
 Dorinţă de dezvoltare a subordonaţilor şi capacitate de delegare;
 Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
1. Postul
- Sef formaţii de lucru
2. Pozitia
- Execuţie
3. Compartimentul
- Secţiile 1/2/3/4
4.Cerinte :
a) studii medii şi şcoală de maiştri ;
b)- vechime în specialitate minim 5 ani;
c) alte cerinte :- cunostinte specifice activităţii de mentenanţă mijloace de
transport / infrastructură ;
d) capacitate deplină de exerciţiu.
Profil psihologic :
 Abilitati organizatorice: planificare, delegare, coordonare, control;
 Abilităţi de comunicare şi negociere ;
 Buna capacitate de analiza si sinteza;
 Capacitate de decizie şi asumare a unor responsabilitati importante;
 Integritate, onestitate si obiectivitate;
 Spirit de iniţiativă, intuiţie ;
 Stabilitate emotionala, rezistenta la stres si situatii conflictuale;
 Capacitate de autoorganizare şi punctualitate;

 Spirit de ordine şi disciplină;
 Dorinţă de dezvoltare a subordonaţilor şi capacitate de delegare;
 Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

1. Postul
- Sef coloane auto/vatmani
2. Pozitia
- Execuţie
3. Compartimentul
- Secţiile 1/2/3/4
4.Cerinte :
a) şcoală profesională profil tehnic;
b)- vechime în specialitate minim 5 ani;
c) alte cerinte :- cunostinte specifice activităţii de exploatare mijloace de
transport persoane sau marfă ;
d) capacitate deplină de exerciţiu.
Profil psihologic :
 Abilitati organizatorice: planificare, delegare, coordonare, control;
 Abilităţi de comunicare şi negociere ;
 Buna capacitate de analiza si sinteza;
 Capacitate de decizie şi asumare a unor responsabilitati importante;
 Integritate, onestitate si obiectivitate;
 Spirit de iniţiativă, intuiţie ;
 Stabilitate emotionala, rezistenta la stres si situatii conflictuale;
 Capacitate de autoorganizare şi punctualitate;
 Spirit de ordine şi disciplină;
 Dorinţă de dezvoltare a subordonaţilor şi capacitate de delegare;
 Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
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