SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU
ANUNT
În data de 20.07.2022 se afişează la sediul unităţii şi la AJOFM Gorj,
anunţul referitor la intenţia de angajare pentru : 2 posturi vacante de
Şofer automacaragiu ( macara hidraulica), 2 posturi de conducător auto
transport persoane - perioada nedeterminata, 2 posturi conducător auto
transport persoane – perioada determinata ( 6 luni), 2 posturi muncitori
necalificaţi – legători de sarcină, 1 post inspector/referent resurse umane,
5 posturi de casier.
Începând cu data de 21.07.2022 şi până la data de 03.08.2022 ora 12.00,
Societatea TRANSLOC S.A. primeşte dosarele de înscriere pentru evaluare
şi selecţie.
Dosarele candidaţilor pe posturile pentru care se face evaluarea şi selecţia
vor cuprinde următoarele documente:
Opis documente depuse :
a. - cerere de înscriere la concurs pentru fiecare post vizat;
b. - copie după B.I./C.I.;
c. - copie documente de studii, calificare, atestate, autorizaţii ( specifice
fiecărui post );
d. - dovada vechimii in munca, unde este solicitata (copie carnet de
muncă, extras Revisal sau adeverinţe);
e. – adeverinţă medicala care sa ateste starea corespunzătoare de sănătate
eliberata cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului, eliberată de către
medicul de familie sau de o unitate sanitara abilitata ;
f. - cazier judiciar;
g. - curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) – f) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Societăţii TRANSLOC S.A.
din str. ZAMBILELOR , nr.12, TG-JIU, GORJ, – Biroul SECRETARIAT, tel.
0744 667777
Relaţii suplimentare se pot obţine la – Biroul RESURSE UMANE, tel.
0353 801030.
Sunt necesare cunoştinţe în domeniul activităţii vizate, atât teoretice cât şi
practice.

Condiţii generale:
a) are cetăţenia română;
b) cunoaşte limba romana scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau
unităţile abilitate ;
f) îndeplineşte condiţiile de studii de calificare şi după caz, de vechime
sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului ;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Condiţii specifice:
Pentru:
1).

2 posturi de şofer automacaragiu:

a) permis conducere categoria ,,C’’;
b) autorizaţie si talon ISCIR valabile la data susţinerii examenului/
angajării ;
c) CPI / CPC valabil ( Atestat transport marfa), eliberat de ARR
d) Aviz ,,APT” medical si psihologic eliberat de o unitate acreditata –
Siguranţa Circulaţiei
e) vechimea/experienţa în activitate constituie un avantaj;
f) cunoştinţe specifice activităţii.
2).

2 posturi muncitor necalificat – legator de sarcina:

a ) autorizaţie de legator de sarcina, valabilă;
b ) experienţa în aceasta activitate constituie avantaj.
3).
2 posturi conducător auto transport rutier de persoane –
perioada nedeterminată:
a) studii medii absolvite cu diploma;
b) permis conducere categoria ,,D” ;
c) CPC (atestat) transport persoane eliberat de ARR, valabil la data
înscrierii;
d) cunoştinţe specifice postului;
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e) Vechime in activitatea de transport rutier de persoane, minim 5 ani;
f) Aviz ,,APT” medical si psihologic eliberat de o unitate acreditata –
Siguranţa Circulaţiei.
4).
2 posturi
perioada determinată:

conducător auto transport rutier de persoane –

a) studii medii absolvite cu diploma;
b) permis conducere categoria ,,D”;
c) CPC ( atestat) transport persoane eliberat de ARR, valabil la data
înscrierii;
d) Cunoştinţe specifice postului;
e) Vechime in activitatea de transport rutier de persoane, minim 5 ani;
f) Aviz ,,APT” medical si psihologic eliberat de o unitate acreditată –
Siguranţa Circulaţiei.
5).

1 post inspector/referent resurse umane

a) Studii medii/generale cu diplomă de absolvire / Certificat Atestare cu
competenţe specifice ;
b) Cunoştinţe teoretice şi practice operare Microsoft Office, Word,
Excel, etc.;
c) Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul resurselor umane (Codul
Muncii, etc.);
d) Experienţa în domeniu constituie avantaj.
6).

5 posturi casier:

a) Studii medii/generale
b) Cunoştinţe teoretice şi practice operare Microsoft Office, Word,
Excel, etc.;
c) Experienţa în domeniul de activitate constituie avantaj.
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Probele si datele de desfăşurare stabilite pentru concurs:
1.CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI :
Data limita de depunere a dosarelor de concurs - ora 12.00

03/08/2022

Data selecţiei de dosare si afisarea rezultatelor – ora 13,00

05.08.2022

Data de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei de dosare ,ora 13.00

08.08.2022

Data soluţionării contestaţiilor selecţie dosare – ora 16,00

09.08.2022

Data afişării rezultatului contestaţiilor ora – 14.30

10.08.2022

2. Data şi orele probelor urmatoare ( scris/interviu/practic ) vor fi afişate odată cu
rezultatele selecţiei de dosare, dupa solutionarea eventualelor contestatii. Fiecare
proba este eliminatorie.

Pentru proba scrisa punctajul minim necesar, pentru a fi declarat
,,Admis’’ , este specificat pe formularul de evaluare .

Toate probele concursului se desfăşoară la sediul Societăţii TRANSLOC S.A. - Str.
ZAMBILELOR, nr.12, TG-JIU, GORJ.

Director General,
Ing Mihai PARASCHIV
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