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ANUNŢ

Institutul. Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1,concurs pentru ocuparea unui ppst de cercetător ştiinţific În geologie gr. III pentru cartografi ere geologică, pe
durată determinată de 2 ani, 4 ore/zi în cadrul Departamentului Geologie Regională - Colectivul Hărţi
Geotematice.
Conditii de înscriere la concurs:
};>
să aibă pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin diplomă de studii superioare de spetialitat~;
~ să aibă experienţă de minim 10 ani în cartografie geologică;
};>
să aibă cun9ştinţe de operare PC;
~
să aibă cunoştinţe temeinice de limba engleză;
Concursul constă într-o selecţie de dosare, care se va desfăşura în data de 25.04.2017 - ora 10.00.
în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul LG .R. din Bucureşti, str. Caransebes,
nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 24.04.2017, ora 15.00, dosarul de candidatură care va
cuprinde documentele cuprinse în Legea 319/2003 statutul personalului de cercetare-dezvoltare, împreună Cll
următoarele documente necesare înscrierii:
).. Cererea de inscriere (hn'mulnr);
};>
Curriculum Vitae;
,." , ~ Diplomele de studii! certificate (01'iginal şi xerocopie legaliza te);
);- Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie având me1ltiunea "conform cu originalul");
~ Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
};>
ReCOmandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomt1ndarea trebuie să cuprindă, ÎII mod obligatoriu,
caracterizarea profilului profesiollal şi moral al persoanei, opţional);
~ Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea
funcţiei scoase la concurs;
);- Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că nu are
antecedente penale (fonrlulnr) .
Informaţii suplimentare necesar~ înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numarul de telefon
0314033410.
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