
 

 

 

 

 

SOCIETATEA DE CONSERVARE  ŞI ÎNCHIDERE A MINELOR  

 CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 

Societate cu capital integral de stat 

 

 

Organizează concurs pentru ocuparea  unui post vacant de SEF LABORATOR DEVA in 

cadrul LABORATORULUI DEVA. 

Durata încadrării în muncă:  determinata  

Concursul se va desfăşura în două etape : 

 

I. – Depunerea dosarelor la sediul S. CONVERSMIN SA Bucureşti, str. Mendeleev nr.36-38. 

Dosarele vor cuprinde următoarele acte: 

 

 cerere de înscriere la concurs, adresată conducerii societăţii 

 copie după diploma de licenţă ( şi prezentarea diplomei în original pentru confruntare) 

 declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal  

 curriculum vitae 

 copie după buletinul de identitate / cartea de identitate 

 copie integrală după carnetul de muncă si/sau documente care probează vechimea în 

muncă  

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: 

 absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată in domeniul postului 

 minim 5 ani vechime in domeniu 

 

 

Termenul limită pentru depunerea cererilor şi  actelor necesare este de 16.11.2016 ora 1400. 

Condiţiile şi criteriile de participare la concurs sunt obligatorii şi eliminatorii. 

Lista persoanelor admise pentru a participa la etapa a-II-a va fi afişată la sediul societăţii.   

 

II. –Examinarea propriu-zisă şi interviul vor avea loc în data de 21.11.2016 ora 10oo , la 

sediul S. CONVERSMIN SA. 

 

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor se va face în baza Regulamentului S. 

CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  pentru ocuparea posturilor prin concurs . În cazul în care la 

concurs se prezintă un singur candidat, concursul va fi reprogramat peste 3 zile, respectiv în data de 

24.11.2016 ora 10oo şi dacă se prezintă din nou numai un singur candidat, se va proceda la 

examinarea acestuia. 

 Bibliografia pentru concurs se obţine de la Serviciul O.S.P.A. din cadrul S. 

CONVERSMIN SA BUCUREŞTI - telefon 0372220242. 

Rezultatul concursului va fi făcut public prin afişare la sediul S. CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI . 

 

 


