ANUNȚ CONCURS
Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București, Bd. Hristo Botev Nr.
17, Sectorul 3, organizează concurs pentru ocuparea:


1 post contractual nedidactic de îngrijitor clădiri pe perioadă nedeterminată

Condiții de angajare:
 Absolvent învățământ gimnazial/ mediu
 Fără fapte înscrise în cazierul judiciar
Graficul de desfășurare a concursului:
 3 decembrie 2020 orele 10.00-15.00 înscrierea candidaților (depunera dosarelor)
 4 decembrie 2020 întrunirea comisiei de examen și analiza dosarelor
 8 decembrie 2020 ora 12.00, afișarea candidaților care întrunesc condițiile de angajare și
pot participa la proba scrisă
 18 decembrie 2020 ora 10.00 – proba scrisă
 21 dcembrie 2020 ora 10.00 – interviu
 22 decembrie 2020 ora 10.00 comunicarea rezultatelor
 22 decembrie 2020 orele 12.00-14.00 contestații
 23 decembrie 2020 ora 12.00 rezultate finale după contestații și stabilirea candidatului
selectat
Înscrierea și selecția candidaților va avea loc la sediul unității din București, Bd. Hristo Botev
Nr. 17, Sectorul 3. Tel 021 3139082, e-mail n.kretzulescu@s3.ismb.ro

Tematica concursului pentru ocuparea postului de
îngrijitor clădiri








Noțiuni fundamentale de igienă
Noțiuni fundamentale privind comportamentul și conduita în unitatea de învățământ
Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ
Metode de dezinsecție și dezinfecție
Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ în contextul pandemiei SARSCOV2
Reguli privind protecția și securitatea muncii
Reguli privind apărarea contra incendiilor

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de
îngrijitor clădiri









Ordinul nr. 1955/ 18.10.1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru
ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările
ulterioare;
Ordinul MS Nr. 1225/ 2003 privind aprodarea metodologiei pentru organizarea și
certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă;
Legea Nr. 132 din 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ URMĂTOARELE
DOCUMENTE:










Cerere de înscriere
B.I./C.I - original și copie.;
Acte doveditoare de schimbare a numelui (dacă este cazul) - original și copie
Curriculum vitae format Europass
Diplomă/ certificat/ adeverință absolvire studii - original și copie
Cazier judiciar și Certificatul de integritate comportamentală - original
Adeverință/ certificat perfecționare/ calificare (dacă este cazul) - original și copie
Carnet de muncă (dacă este cazul) / raport Revisal - original și copie
Adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu
mențiunea „apt pentru angajare”

Dosarele se depun la secretariat pana la data de 03.12.2020 orele 10.00-15.00

