SPITALUL PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU
Bucuresti str. Aleea Cauzasi
Nr. 49-51, sector 3
Telefon/fax: 0213233024

Nr. 7222/03.10.2017

ANUNT

Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, cu sediul în București, str. Aleea – Căuzași, nr. 49-51, sector 3, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante :
- un post kinetoterapeut debutant – Compartiment Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul Secției
Medicină Internă I
- studii de specialitate cu diplomă de licenţă în specialitate;
- fără vechime în specialitate;
- un post asistent medical debutant balneofizioterapie - Compartiment Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din
cadrul Secției Medicină Internă I
- studii finalizate cu absolvirea școlii postliceale sanitare – specializarea balneofizioterapie;
- certificat de membru eliberat de OAMGMAMR;
- fără vechime în specialitate;
- un post infirmieră debutant – compartiment A.T.I.
- curs infirmiere organizat de OAMGMAMR sau curs de infirmier organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii
și Ministerul Sănătății;
- fără vechime în specialitate;
- un post economist debutant – Serviciul tehnic administrativ
- studii superioare finalizate în domeniul economic
- abilităţi de utilizare PC, Internet, Microsoft Office
- un post muncitor calificat liftier – autorizație de liftier emisă de ISCIR, valabilă, vechime minim 6 ani;
- un post îngrijitoare – diplomă de absolvire a cel puțin școala generală, vechime minim 6 luni;
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condiții generale,
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare
Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului de Prof. Dr. Constantin Angelescu în termen de 15 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, între orele 9,00 – 14,00 şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Proba scrisă va avea loc în data de 30.10.2017, ora 10.00, iar proba practică, va avea loc în data de 01.11.2017,
ora 10.00 la sediul Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu.
Relaţii suplimentare şi tematica se pot obţine de la sediul Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu, Biroul Resurse
Umane, telefon nr. 021323.30.40/int.443.
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