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ANUNT
În vederea efectuării analizelor pentru comenzile din cadrul Echipei nr.5 Laborator Analize - Departament Analize, Teste, Incercari,
INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:
Nr.
crt.

Denumire

Număr
posturi
vacante

TEHNICIAN CHIMIST
1.

(normă întreagă, durată
nedeterminată - Echipa
nr.5 Laborator A.T.I. Departament Analize,
Teste, Incercari)

1

Condiţii minime de ocupare
Vechime în
Studii
domeniu

 Fara conditii de
vechime.


Studii liceale /
Studii postliceale
in domeniul
chimiei.

Alte condiţii

Data limita
de depunere
a dosarelor

Cunostinte specifice laboratoarelor de incercari;
Cunostinte operare PC;
Cunostinte limba engleza;
Preocupare permanenta pentru perfectionarea pregatirii 17.08.2020
ora 16.30
profesionale;
Avantaj: experienta de lucru intr-un laborator de chimie
analitica.

Probele de concurs constau în analiza dosarului de înscriere la concurs si proba orala (interviu). Data si ora de desfasurare a probelor de concurs pot fi
modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei.
Data concursului: 21.08.2020 ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti. Salariul de baza brut este 2.300 lei pentru studii liceale / 2.700 lei pentru
studii postliceale. Rezultatele finale concursului vor fi comunicate in termen de 24 de ore de la data sustinerii probei de concurs. Contestatiile pot fi depuse la
Secretariatul Directorului General in termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului.
Bibliografie:
1. C. Liteanu, E. Hopirtean, Chimie analitica cantitativa. Volumetria, Ed. Didactica si Pedagogica, editia a VI-a;
2. S. Fisel, R. Mocanu, A. Bold, I. Sarghie, Chimie analitica cantitativa. Gravimetrie, Ed. Didactica si Pedagogica, 1973.

Continutul dosarului de inscriere la concurs:
- Cerere - tip de inscriere la concurs, COD: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.
- Chestionarul - tip de evaluare, COD: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane, pentru candidatii din afara institutului.
- Curriculum Vitae, cu data si semnatura.
-Acte de studii (copie xerox).
- Act de identitate (copie xerox).
- Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind
activitatea desfasurata, dupa caz.
- Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.
Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane.
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