j.
profil tehnic pentru posturile de FOCHIST, INSTALATOR,
ATOR,
;
k.

;

l.

atestat ISCIR

FOCHIST;

m. studii gimnaziale pentru posturile de

;

n. se
o.
3.
documente:
a. cerere de înscriere;
b. CV;
c. copie act de identitate;
d. copie acte studii;
e.
f.
cazierul
g.

E, INCLUSIV CEREREA DE ÎNSCRIERE PENTRU

4.
a.

dosarelor de înscriere:
rgheni

b.

29.04.2022, ora 14:00,

Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita

: 03.05.2022, depune

pâ

.

de 04.05.2022, ora 16.00

publicul SPLTAC Gheorgheni
-

deranjament
rezultatele vor fi

c.

scrise:
06.05.2022, ora 10:00
Harghita

pentru posturile de

06.05.2022, ora 12:00
Harghita

pentru

posturile

,F
. Cimitirului, 10, jud.

de

2

d.
11.05.2022, ora 16.00,
Gheorgheni

Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita

de email deranjament@splt.ro;
juridic@splt.ro;
e.

: 12.05.2022, ora 15.30;

f.

:
10, jud. Harghita:
13.05.2022, ora 10:00
Harghita

pentru posturile de

,F

13.05.2022, ora 11.00
Harghita

pentru

posturile

de

MUNCITORI

g.

17.05.2022, ora 16.00,

SPLTAC Gheorgheni

Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita

la adresa de email deranjament@splt.ro;
h.

: 18.05.2022, ora 15.30;

i.

:
15:30 la

18.05.2022, ora
orgheni

Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud.

-ul www.gheorgheni.ro.
tel: 0727 808 488,
e-mail: deranjament@splt.ro
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-, VÍZGyergyószentmiklós, Szabadság tér, 27. szám, Hargita megye székhellyel,
a

Munkatörvénykönyv

szabályozása

szerint

versenyvizsgát

hirdet

meghatározatlan

betöltésére:
TERMELÉSI RÉSZLEG:
-1
VÍZVEZETÉK-

6

GÉPLAKATOS
6

-

-

4

-1

ADMINISZTRÁCIÓS RÉSZLEG:
KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖK -

1.

2.

írásbeli vizsga, interjú/gyakorlati teszt;

A versenyen való részvétel feltételei:
a. rendelkezik román állampolgársággal, az Európai Unió más tagállamai vagy az Európai
Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárságával és romániai állandó lakhellyel;
b. beszéli a román nyelvet, valamint írásban is tud román nyelven kommunikálni;
c

legyen;

d. egészségi állapota m
illetékes munkaorvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
e. nem volt véglegesen elítélve az emberiség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek
elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása,
az állása gyakorlásával, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
f. a környezetvédelem területén szerzett egyetemi diploma a KÖRNYEZETVÉDELMI
MÉRNÖK munkakör betöltéséhez;
g. középfokú végzettség az

munkakör betöltésére;
zettség a

h.
pozícióra;

vagy a MUNKACSOPORT
állás betöltéséhez szükséges

;

j. középfokú végzettség, szakiskola vagy szakirányú tanfolyamok
munkakörök betöltéséhez:

-

-

-

-

l. ISCIR engedély m. általános iskolai végzettség az
munkakörök betöltéséhez;
n. a területen szerzett tapasztalat csak a VÍZVEZETÉKszükséges;
o. a többi állás betöltéséhez nem szükséges kapcsolódó tapasztalat;
3.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
a. A Gyergyószentmiklósi HVCSK-hoz címzett beiratkozási kérelem;
b. Önéletrajz;
c. A személyi igazolvány vagy bármely más, személyazonosságot igazoló dokumentum
d. A tanulmányok szintjét igazoló dokumentumok és más szakirányú végzettséget igazoló
iratok, valamint a munkakör konkrét feltételeinek teljesítését igazoló dokumentumok
másolatai;
e. Munkakönyv vagy REVISAL-kivonat, amely igazolja a szakmában szerzett tapasztalatot;
f

sségre tett nyilatkozat arról, hogy nem szerepel a

g
iorvosa vagy engedélyezett egészségügyi egységek adtak ki;
FIGYELEM!!! MINDEN DOKUMENTUMOT, BELEÉRTVE A VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELRE
VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI KÉRELMET IS, ROMÁN NYELVEN KELL BENYÚJTANI!

4.

Versenynaptár:
a. A jelentkezési iratcsomók benyújtásának határideje és helye: 2022.04.29.,
14:00 óra, a Gyergyószentmiklósi HVCSK Közönségszolgálati Irodája

Virág negyed, 13

tömbház / A / földszint, Hargita megye;
b. Az iratcsomók szelekciója: 2022.05.03. - eredmények kifüggesztése: 2022.05.03,
15.30;
pályázók

2022.05.04-én,

Gyergyószentmiklósi

HVCSK

16.00

óráig

fellebbezést

Közönségszolgálati

nyújthatnak

Irodájánál.

A

be

a

pályázatok

kiválasztásának eredménye ellen
bizottság megvizsgálja, hogy a pályázó eleget tesz-e a versenyvizsga feltételeinek a
2022.05.05-én, 15.00 órakor függeszti ki;

c.
2022.05.06., 10:00 óra
-

KÖRNYEZETVÉDELMI

,

MÉRNÖK,
;
zám, Hargita megye

2022.05.06., 12:00 óra

, VÍZVEZETÉK-

, GÉPLAKATOS,

,

-

d.

Eredmények

,
kifüggesztése:

-

2022.05.10,

;

15:30

Óvások

benyújtása:

2022.05.11-én, 16.00 óráig;
e. Óvások eredményeinek kifüggesztése: 2022.05.12, 15.30;
f. Az interjú / gyakorlati vizsga dátuma, ideje és helye:
2022.05.13., 10:00 óra
-

KÖRNYEZETVÉDELMI

,

MÉRNÖK,
;

2022.05.13., 11:00 óra
-

,

, VÍZVEZETÉK-

,

, GÉPLAKATOS,

-

,

;
g. Eredmények kifüggesztése: 2022.05.16

Óvások benyújtása: 2022.05.17-én,

16.00-ig;
h. Óvások eredményeinek kifüggesztése: 2022.05.18, 15.30;
i.

A

versenyvizsga

végeredményeinek

közzététele:

A

végleges

eredmények

2022.05.18-án, 15:30 órakor kerülnek kiközlésre, a Gyergyószentmiklósi HVCSK
Közönségszolgálati Irodájában

Virág negyed, 13 tömbház / A / földszint, Hargita megye,

valamint a www.gyergyoszentmiklos.ro és www.splt.ro honlapokon;

tel: 0727 808 488,
e-mail: deranjament@splt.ro

7

8

