CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
CREȘA BRĂILA
Nr. 869/25.08.2022

ANUNȚ
CREȘA BRĂILA, cu sediul în str. I.C.Brătianu Bloc 2 Bis, sc. 3, Etajul 1,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor
contractuale unice de execuţie, vacante, în baza art. unic, alin. (1) lit.b și alin. (2)
din O.U.G. nr.80/2022, după cum urmează:
1. REFERENT COMPARTIMENT RESURSE UMANE – 1 post
Cerinte:
- Cerere de inscriere la concurs
- Studii medii economice;
- Vechimea minim 6 luni în specialitate;
- Curs resurse umane
- Cunostinte de utilizare și operare PC (word, excel);
- copie de pe cartea de identitate;
- copie xerox de pe actele de studii;
- curriculum vitae;
- adeverinta medicala de la medicul de familie care sa ateste ca
persoana in cauza este apta de munca;
- cazier judiciar;
- copie xerox de pe carnetul de munca si adeverinta din anul 2011
pana in prezent de la ultimul loc de munca;
- copii dupa certificatul de nastere, certificat de casatorie
2. MEDIC SPECIALIST – 1 post
Cerinte:
- cerere de inscriere la concurs;
- copie de pe cartea de identitate;
- copie de pe actele de studii;
- studii superioare -medic specialist medicină generală sau medic de
familie;
- adeverință/certificat de medic specialist
- vechime în muncă nu se solicită
- cunoștințe de utilizare și operare PC (word, excel)
- copie după certificatul de membru si dupa avizul anual privind
exercitarea profesiei de medic;
- copie poliță de asigurare;
- curriculum vitae;
- adeverinta medicala de la medicul de familie care sa ateste ca
persoana in cauza este apta de munca;
- cazier judiciar;
- copie de pe carnetul de munca si adeverinta din anul 2011 pana in
prezent de la ultimul loc de munca;
- copii dupa certificatul de nastere, certificat de casatorie ;

Concursul se va desfășura la sediul CREȘA BRĂILA după cum urmează:
- Dosarele de înscriere se depun în perioada 25.08.2022 până la data de
08.09.2022, ora 14,00 la sediul instituţiei noastre din strada
I.C.Brătianu, bl.2 Bis, compartimentul Contabilitate.
- Afișare selecția dosarelor: 12.09.2022.
- Probă calculator în data de 19.09.2022, ora 10,00
- Proba scrisă în data de 21.09.2022, ora 10,00
- Interviul în data de 26.09.2022, ora 10,00.
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