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ANUNT
“ S.C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 9-12 mai 2016, în
vederea ocupării posturilor vacante enumerate mai jos, prin procedura
de selecţie ce cuprinde etapa evaluării dosarelor şi etapa interviului :
Personal muncitor pentru Sectia nr.2 Tramvaie ( electricieni de
intretinere, electricieni montatori, electromecanici, lacatusi
mecanici, lacatusi montatori, lacatusi SDV, sudori, strungari,
frezori, vopsitori, tamplari, mecanici, sculer-matriter, stivuitorist,
instalatori sanitari, termist-tratamentist)
- etapa I – selecţia dosarelor înregistrate în perioada 06 - 09
mai 2016 orele 14.00, la Registratura SCTP din str.
Silvestru nr.5, C20, etj2, camera 3;
- etapa a II a – interviul pentru candidaţii admişi după
prima etapă, în zilele de 09 si 10 mai 2016, în intervalul
7.00 – 9.00 si 11.00 – 13.00.
Personal muncitor pentru Sectia nr.3 Tramvaie ( electricieni de
intretinere, electricieni montatori, electromecanici, lacatusi
mecanici, lacatusi montatori, rectificator, sudori, strungari,
frezori, vopsitori, tamplari, sculer-matriter, stivuitorist,
instalatori sanitari, bobinatori, turnator, tinichigiu)
- etapa I – selecţia dosarelor înregistrate în perioada 06 - 10
mai 2016 orele 14.00, la Registratura SCTP din str.
Silvestru nr.5, C20, etj2, camera 3;
- etapa a II a – interviul pentru candidaţii admişi după
prima etapă, în zilele de 11 si 12 mai 2016, în intervalul
7.00 – 9.00 si 11.00 – 13.00.

Condiţiile de participare la selecţie sunt cele stabilite pentru
fiecare post vacant în anexa nr. 1 . 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, identificarea soluţiilor optime,
adaptabilitate, flexibilitate;
 disponibilitate pentru lucrul în echipă;
 punctualitate, spirit de ordine şi disciplină ;
 alte aptitudini : acurateţe, îndemînare, operativitate, creativitate;
 motivaţia candidatului.
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