ANUNŢ

Universitatea Transilvania din Braşov anunţă scoaterea la concurs a postului administrator
patrimoniu, pe durată nedeterminata, in cadrul Biroului Tehnic al Directiei Tehnico-Administrative.
Cerinţe obligatorii pentru înscrierea la concurs:
-

Studii superioare universitare în domeniul construcţii civile;

-

Experienţă în domeniul monitorizării contractelor de lucrări reprezintă un avantaj. Cunoştinţe în:
o Monitorizarea contractelor în conformitate cu termenii contractuali;
o Recepţie bunuri, lucrări, servicii contractate conform cerinţelor contractuale;
o Verificarea, aprobarea situauţiilor de lucrări în vederea avizării la plată;
o Menţinerea relaţiilor cu prestatorii /furnizorii ( negocieri, notificări etc);

-

Experienţă în întocmirea sau verificarea normelor de deviz pentru lucrările efectuate;

-

Experienţă si cunoştinţe minime în domeniul construcţiilor( monitorizarea şi recepţia lucrărilor,
stabilirea relaţiilor proiectant-constructor-beneficiar, tablou de bord de gestiune, managementul
lucrărilor de construcţii );

-

Cunoştinţe atestate de operare PC (stăpânirea programelor din cadrul pachetului Microsoft Office
(EXCEL,WORD,POWERPOINT));

-

Cunoştinţe de operare într-un program tehnic ( AUTODESK, WINDOC DEVIZ);

-

Limba Engleză şi Franceză scris şi vorbit, nivel mediu;

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
-

Cerere de înscriere adresată Domului Rector

-

Copie după buletin

-

Copii după actele de studii

-

Copie după cartea de muncă sau adeverinţă de la locul de muncă care să ateste pregătirea şi
vechimea in domeniul specific de activitate

-

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate

-

CV format European

Dosarul se depune la Registratura Universităţii Transilvania din Braşov până la data de 22.02.2013.
Concursul va avea loc în data de 25.02.2013, ora 10:00 la sediul Rectorat şi constă în:

-

Proba scrisă (legislaţie şi întrebări specifice postului scos la concurs)- 60%

-

Interviu – 40%

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268/ 413000 int. 182 sau 139

Bibliografie
-

Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri

pentru

realizarea locuinţelor

-

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

