SC TRANSURBIS SA
Zalãu, StradaFabriciinr.30/A, Judeţul Sãlaj
Telefon/Fax: (40)/260/617790
http://www.tuz.ro e-mail: transurbis@yahoo.com

ANUNŢ
Nr. 504 din 12.03.2020
S.C. Transurbis S.A. organizează în data de 30.03.2020 la sediul societatii din Zalău, str.
Fabricii, nr. 30/A, jud. Sălaj, concurs pentru ocuparea a 1 (unu) post de electrician auto, (COD
COR 723101) si 1 (unu) post de mecanic auto(COD COR 723103) pe durată nedeterminata.
Proba scrisă a concursului va începe în data de 30.03.2020 la orele 08.00 iar
desfăşurarea probei practice şi interviul, va incepe in data de 30.03.2020 orele 10.00
Condiţii de participare :
- are cetăţenia română şi are capacitatea drepturilor civile;
- nu are antecedente penale;
- se bucură de bună reputaţie;
- cunoaşte limba română;
- este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei;
Dosarul de înscriere la concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:
- cerere de participare la concurs adresată Directorului General în care se va menţiona
postul şi serviciul pentru care optează;
- copia diplomei de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari (
conform cerintelor postului);
- copie după carnetul de muncă;
- Cv ;
- copie după actul de identitate;
- copia certificatului de naştere;
- copia certificatului de căsătorie;
- recomandarea privind profilul profesional şi moral ( daca a mai lucrat);
- adeverinţă medicală de la medicul de familie;
- cazier judiciar;
- aviz psihologic;
- dosar cu şină (din carton).
Copiile de pe actele prevăzute la aliniatul precedent se prezintă însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de
examinare sau în copii legalizate.

Actele solicitate pentru dosarul de înscriere sunt obligatorii în lipsa unui sau a mai
multor acte solicitate,dosarul va fi respins de la concurs.
Concursul constă în trei probe :
- lucrare scrisă;
- interviu;
- probă practică.
Interviul va elabora atât subiecte profesionale, cât şi elemente relevante privitoare la
activitatea de până atunci a candidatului , la rezultatele profesionale şi la comportamentul său.
Responsabilităţi şi sarcini:
- conform fişei postului
Nu sunt acceptate la concurs :
- persoanele cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile
acestora;
- persoanele care au avut condamnări penale sau care în urma săvârşirii unei infracţiuni sunt
incompatibile cu activitatea ce urmează să o desfăşoare;
- persoanele care au depus dosare incomplete.
In cazul in care vor fi contestatii la proba scrisa, interviul si proba practica se va sustine
in data de 31.03.2020.
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7.
Bibliografia: afişată la sediul S.C. Transurbis S.A. si pe site-ul wwwtuz.ro. Dosarele se vor
depune la sediul S.C. Transurbis S.A. până la data de 27.03.2020, orele 12,00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel:. 0260617790
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BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 30.03.2020
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ELECTRICIAN AUTO SI MECANIC AUTO

1. Legea nr/.53 /2003 Codul Muncii actualizat;
2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 –Legea securitatii si sanatatii in munca (actualizata);
3. Norme PSI si protectia muncii pentru electricieni auto si mecanic auto;
4. Tehnici si metode de diagnosticare a autovehiculelor moderne, RNTR 1 -6;
5. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor (actualizata).
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