SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN
SUCEAVA
Nr.7259 din 04.08.2017
Aprobat,
Manager gen.dr.Lăzăreanu Alexandru
ANUNT
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava scoate la concurs în data de 30.08.2017 ora 10,00:
- (unu) post vacant de șofer autosanitară II la Stația centrală Suceava,
Condiţii de participare generale :
-

-

are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținînd Spațiului Economic European și domiciliul în România ;
cunoaște limba română, scris și vorbit ;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
are capacitatea deplină de exerciții ;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate ;
îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor posturilor scoase la concurs ;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul,care împedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea.
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției pentru
șofer autosanitară II
diplomă de bacalaureat ;
permis conducere categoriile BC
vechime de 3 ani șofer profesionist pt.sofer autsanitara II
diploma de absolvire curs ambulanțieri.

Concursul se va organiza conform calendarului următor :
-

30 august 2017 ora 10,00 probă scrisă ;
data și ora probei practice și interviu vor fi comunicate ulterior
Dosarele de înscriere se vor depune până pe data de 23.08. 2017 ora 15,00 și vor conține
:

-

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare ;
copia și originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , potrivit
legii ;
copie și originalul după diploma de bacalaureat ;

-

copia și originalul permisului de conducere(față-verso);
copie diplomă absolvire curs ambulanțier ;
carnet de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă, în alte meserii/sau
specialitatea studiilor în copie și original);
copie certificat căsătorie unde este cazul;
cazier judiciar;
adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de unități sanitare abilitate.;
examen pshiologic
curriculum vitae ;
taxă de concurs
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