ANUNŢ
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de funcţie contractuala bugetară de execuţie “referent II “ şi
Consilier debutant ( Compartiment, implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile) în aparatul de specialitate al primarului;
Primăria comunei Vatra Moldoviţei, organizează concurs in zilele de 24 şi 26 iunie 2013 orele 10,00 la sediul
sau din localitatea Vatra Moldoviţei, jud. Suceava, pentru ocuparea posturilor vacante (funcţie contractuala
bugetară de execuţie) de “referent II “ şi Consilier debutant ( Compartiment, implementarea proiectelor finanţate
din fonduri externe nerambursabile) in aparatul de specialitate al primarului comunei Vatra Moldoviţei.
Data limită de înscriere la sediul Primăriei este de 17.06.2013 pana la orele 16,00.
Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare se pot solicită de la sediul Primăriei sau prin telefon de la
nr. 0230 336112 şi 0230 336150.
Actele necesare pentru concurs:
-

cerere de înscriere la concurs ;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
cazierul judiciar;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul
de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae;
referat în două pagini scris în Word, Times Roman caractere de 14 despre comuna Vatra
Moldoviţei din care să reiasă idei de promovare turistică.;

Condiţiile minime pentru participare la concurs sunt:
-

Cetăţenia română;
Capacitatea deplină de exerciţiu;
Starea de sănătate corespunzătoare;
Abilităţi de comunicare;
Certificate sau diploma de formare ca agent de turism sau ghid turistic;
Studii cu diploma de bacalaureat pentru postul de referent;
Studii superioare pentru postul de consilier debutant;
Să cunoască limba engleză;
Cunoaşterea limbii franceze sau germane , nivel mediu pe lângă limba engleză;
Abilităţi de utilizare a calculatorului Office (Word, Excel. Power Point, Office Acces), Windows
Paint, Internet;
BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghidul măsurii 313 Încurajarea activităţilor turistice;
- Noţiuni de promovare a produselor şi obiectivelor de interes turistic din comuna Vatra Moldoviţei,
jud. Suceava ;
- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;

