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ANUNŢ
Institutul Geologic al Romaniei, cu sediul in Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, organizeaza
concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de muncitor necalificat (ingrijitor spatii verzi), pe durata
determinata si fractie de timp de munca, pentru punctul de lucru, Observatorul Geomagnetic National Surlari
„Liviu Constantinescu” situat in comuna Moara Vlasiei .
Condiţii de înscriere la concurs:
 să aibă studii medii sau profesionale;
 permisul de conducere categoria B(constituie avantaj);
 experienta in domeniu agricol de minim un an;
 sa fie harnic, gospodar si serios;
 să aibă disponibilitatea de a se deplasa pe teren;
 sa aiba cunostinte in toaletarea pomilor si ingrijirea spatiilor verzi.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str.
Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu la data de 03.10.2018, ora 15.00, dosarul de
candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:
 Cererea de inscriere (formular);
 Curriculum Vitae;
 Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 Carnetul de muncă/ adeverinţe (original si xerocopie sau xerocopie având mentiunea „conform cu
originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu,
caracterizarea profilului profesional 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;
 Nota de lichidare de la ultimul loc de munca.
 Cazierul judiciar.
 Cazier auto.
Concursul va consta în susținerea unei probe scrise care se va desfasura pe data de 09.10.2018 la ora 13 și urmata
de un interviu si proba practica, care va avea loc pe data de 11.10. 2018 ora 13.
Proba interviului poate fi susținută doar de candidații care au fost declarati admisi la proba scrisă. Punctajul final se
calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Se consideră admis candidatul care a
obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post.
Condițiile de înscriere și participare la concurs și tematica aferentă pot fi accesate pe site-ul institutului (www.igr.ro) la
sectiunea cariere. Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea
formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numarul de telefon 0314033410.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi încunoştiinţaţi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de
candidatură.
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