ANUNŢ
Universitatea Transilvania din Braşov anunţă scoaterea la concurs a postului de inginer, pe
perioadă determinată, până la întoarcerea pe post a titularului, la Centrul de Învăţământ la
Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIDIFR).
Cerinţe obligatorii pentru înscrierea la concurs:
− studii universitare de lungă durată, diplomă de inginer;
− cunoştinţe de operare PC, stăpânirea programelor din cadrul pachetului Microsoft
Office (EXCEL, WORD, POWERPOINT);
− dezvoltare de cursuri on line pe platforma eLearning;
− cunoştinţe de limbă străină: engleză scris şi vorbit, nivel mediu.
Dosarul de concurs trebuie să conţină:
− cerere de înscriere adresată Rectorului;
− copie a buletinului/cărţii de identitate;
− copii ale actelor de studii;
− copie a cărţii de muncă sau adeverinţă de la locul de muncă care să ateste
pregătirea şi vechimea 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;
− cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
− CV format european (Europass).
Dosarul se depune la Registratura Universităţii Transilvania din Braşov până la data de
20.11.2013, ora 15:30.
Concursul va avea loc în data de 25.11.2013, ora 15:00 la Rectoratul Universităţii
Transilvania din Braşov, la sediul CIDIFR, şi constă în:
− proba scrisă (legislaţie şi întrebări specifice postului scos la concurs) – 50%;
− proba practică (testarea cunoştinţelor de operare PC) – 40%;
− test de limbă engleză – 10%.
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Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 026841300/141, 0268474150.

