Colegiul Nationa
GH EORGHE LAZ AR
I

48, Sector 5, Bucuregti
E-mai | : secreta riat@cnla zar.ro

Bd. Regina Elisabeta

ANUNT
Colegiul National Gheorghe Lazdr, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.4B, sector
, organrzeaza concurs pentru ocuparea

in

postului de

S€Cr€tar $ef;

data de 8 aprilie 2019, ora 9:00.

Dosarele pentru inscriere la concurs se primesc
20 martie 2019 - 02 aprilie 2019 intre orele 9-15.

la

secretariatul colegiului

in

perioada

Dosarul va cuorinde:

- cerere de inscriere la concurs
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializdri;
- copia carnetului de muncd, conform originalului, sau dup6, caz o adeverinld revisal care sd ateste
vechimea in muncd;
- cazieruljudiciar sau o declaralie pe proprie rdspundere cd nu are antecedente penale;
- adeverintd medicald care s6 ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de cltre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitatile
sanitare abilitate;
- curriculum vitae care sd cuprindd in mod obligatoriu lista locurilor de muncd ocupate.

CTOR
Victor

Colegiul National
GHEORGHE LAZAR
Bd. Regina Elisabeta 48, Sector 5, Bucuregti
E-mail : secretariat@cnla zar.ro

ANUNT
Colegiul National ,,GheorgheLazdr", cu sediul in Bucuregti, B-dul Regina Elisabeta
5, organizeazd concurs pentru ocuparea postului de secretar gef

nr.4B, sector

.

in data

de: 08 aprilie 2019 - ora 9:.00

Studii:

superioare

vechimea in domeniu

- minim 3

ani

depunerea dosarelor: dosarele se vor depune la secretariatul unitdtii
- 02.04. 2019

in

perioada

20.03.2019

Data

B aprilie 2019
B aprilie 2019

8 aprilie 2019

Ora

9:00
12"00
14:30

Felul
Probei
Proba scrisd
Proba practicd
Nterviu

Locul desfdgurdrii
Incinta coleq uul
lncinta coleq ului
lncinta coleq uui

Toate informatiile referitoare la desfdgurarea concursului, se vor afiga la avizier 9i pe
site-ul colegiului.

lnformalii specifice postului se pot obtine la telefon 021.3134756 - persoana de
- Director Adjunct Neagoe lonela.

contact

DIRECTOR,

Colegiul National
GHEORGHE LAZAR
Bd. Regina Elisabeta 48, Sector 5, Bucuregti
E-mail : secretariat@cnla zar.ro

CALE,NDAR
Postul: SECRETAR SEF
Nivel studii: SUPERIOARE
Durata contractului: nedeterminat[

Publicat in data de : 05 martie 2019

20 martie 2019- 02 aprilie 2019

04 aprrhe2019

8 aprilie 2019 ora 9:00-l 1:00
8 anrilie 2019 ora 12:00-14:00
8 aprilie 2019 ora 14:30-15:30

Depunerea si verificarea dosarelor de concurs
ale candidatilor, are loc la secretariatul
Colegiului National Gheorghe Lazdr
Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor
selectiei de catre membrii comisiei de
concurs
Proba scrisd

Proba practicd
Interviu

9 aprilie 2019 ora 10:00

Afisarea rezultatului

9 aprilie 2019 ora 12:00

Depunerea contestatiilor

10 februarie 2019 ora 10:00

Afi sarea rezultatului contestatiilor

DIRECTOR,

