BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „ELENA LAHOVARY” ADJUD
Nr. 381 / 09.06.2022

ANUNŢ
Biblioteca Municipală „Elena Lahovary”, cu sediul în Adjud, str. Libertăţii nr. 11A,
jud. Vrancea organizează în data de 04.07.2022, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea
unui post contractual vacant de Bibliotecar, studii medii, treapta I, normă întreagă, perioadă
nedeterminată, conform Hotărârii de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare:
- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- Vechime în muncă – minim 4 ani
- Vechime în specialitate – relaţii cu publicul în bibliotecă, minim 4 ani
- Cunoştinţe MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet
- Abilităţi de comunicare
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
- Cerere de înscriere la concurs, adresată conducerii instituţiei;
- BI/CI în original (pentru conformitate) şi copie;
- Diplome de studii şi alte acte care atestă efectuarea de specializări, în original
(pentru conformitate) şi copie;
- Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă, în profesie şi în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar (original)
- adeverinţă medicală (original), care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
- Curriculum Vitae;
Concursul constă în probă scrisă şi o probă orală - interviu.
Dosarele cu actele menţionate se depun la sediul instituţiei până la data 24.06.2022,
ora 16.00, în caz contrar nu se admite participarea la concurs.
Selecţia dosarelor: 28.06.2022 , la sediul instituţiei.
Data, locul şi ora desfăşurării probelor de concurs
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul instituţiei, după cum urmează:
- Proba scrisă: 04.07.2022 ora 09:30;
- Interviu: 07.07.2022 ora 13:00.
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