ANUNŢ
Universitatea Transilvania din Braşov anunţă scoaterea la concurs a postului de secretar cu studii medii, pe perioadă
determinată până la întoarcerea pe post a titularului, la Oficiul de Relaţii Internaţionale – Biroul pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Cerinţe obligatorii pentru înscrierea la concurs:
-

Studii medii;
Cunoştinţe atestate de operare PC: stăpânirea programelor
Office(WORD,EXCEL,POWERPOINT,) şiINTERNET;
Cunoştinţe de limbă străină: engleză, scris şi vorbit, nivel mediu;

din

cadrul

pachetului

Microsoft

Menţiune: experienţă anterioară în activitatea de birotică, secretariat, relaţii cu publicul poate constitui un avantaj.
Dosarul de concurs trebuie să conţină:
-

Cerere de înscriere, adresată Domului Rector;
Copie după cartea de identitate;
Copii după actele de studii;
Copie după cartea de muncă sau adeverinţă de la locul de muncă care să ateste experienţa anterioară în 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, clădirea Rectoratului, B-dul Eroilor, nr. 29,
parter, Braşov, până la data de 25.03.2013, ora 15:30.
Concursul va avea loc în data de 26.03.2013, ora 09:00 la Sala Senat din clădirea Rectoratului, B-dul Eroilor nr. 29,
etaj I, sala 110, Braşov, şi va consta din:
-

proba scrisă - întrebări specifice postului scos la concurs;
test de limba engleză- scris şi oral;
probă practică -testarea cunoştinţelor de operare PC;
interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268 473473 (pentru informaţii specifice postului) sau 0268 413000
int. 139 (pentru informaţii referitoare la dosarul de concurs).
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