
ANUNŢ

Liceul Teoretic „Sfânta Maria” Galaţi scoate la concurs postul
de SECRETAR ȘEF

Concursul are loc în data de 3 decembrie 2013, ora 900 şi constă în:

1. Susţinerea unei probe scrise de două ore, din tematica anunţată;
2. Susţinerea unei probe practice.

Condiţii de participare la concurs:

1. Studii superioare
2. Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică)
3. Cunoştinţe privind administrarea şi întocmirea corespondenţei oficiale
4. Cunoştinţe de arhivare a documentelor – noţiuni de comunicare şi relaţii publice
5. Cetăţenie română şi domiciliu stabil în România
6. Minim trei ani de experienţă în activitate de secretariat.

Dosarul de înscriere la concurs:
1. Cerere de înscriere
2. Curriculum vitae Europass
3. Recomandare de la ultimul loc de muncă
4. Copii ale diplomelor de studii
5. Copia certificatului de naştere, de căsătorie, carnet de muncă, carte de identitate
6. Cazier judiciar
7. Adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru a lucra în colectivităţile de elevi”

Dosarele se depun la secretariatul unităţii până la data de 18.10.2013.

TEMATICA DE CONCURS:

Contractul individual de muncă
Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013-2014
Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Funcţiile didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar
Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor
Cunoştinţe de operare pe calculator Word şi Excel
Cunoştinţe de utilizarea a softului specific activităţii în şcoli (Edusal, Revisal ș i BDNE)
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