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Anunț recrutare
JUDEŢUL ALBA prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de beneficiar, în cadrul proiectului “Sistem
de management integrat al deseurilor in judetul Alba”, pentru implementarea cu succes a activităților
proiectului, lansează un proces de selecţie a unui responsabil tehnic:
Responsabil tehnic- 1post, full-time – perioada determinata -3 luni.
Cerinţe:
- Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in
domeniul constructiilor
- Specializari in domeniul tehnic;
- Vechimea necesară: 5 ani in specialitatea studiilor absolvite;
Potențialii candidați sunt rugați să-şi depună CV-ul model Europass în limba română cu menţionarea
postului vizat, si a titlului proiectului, respectiv “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul
Alba”, în vederea evaluării şi selecţiei, la sediul Consiliului Judeţean Alba, Biroul resurse umane, Piaţa I.I.C.
Brătianu, nr.20, între orele 8:00-16:00 sau prin e-mail la adresa: resurseumane@cjalba.ro.
Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este joi, 24.09.2015, ora 14:00.
Numai CV-urile transmise până la termenul limită vor fi luate în considerare în vederea etapelor următoare
ale selectării. Procesul de selecţie a CV-urilor va consta în selectarea dintre acestea, a acelora care respectă
cerinţele specifice posturilor menţionate anterior.
Rezultatele selecției CV-urilor vor fi afişate la sediul Consiliului Judeţean Alba şi pe site-ul instituţiei
www.cjalba.ro în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere a CV-urilor.
Candidaţii declaraţi admişi în urma selecţiei CV-urilor, vor fi invitaţi la un interviu de selecție, ocazie cu
care vor depune şi actele doveditoare în ceea ce priveşte studiile, experienţa profesională, competenţele
menţionate în CV.
Rezultatele finale ale selecției vor fi afişate la sediul Consiliului Judeţean Alba şi pe site-ul instituţiei
www.cjalba.ro în termen de 24 ore de la data terminării interviurilor de selecție.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0731560763 sau pe adresa de e-mail
resurseumane@cjalba.ro
Presedinte
Ion Dumitrel

Biroul resurse umane
Intocmit: Hategan Niculina
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