
 
 

 

ANUNŢ 
 Societatea Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr. 10, anunţă se-

lecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante, 
respectiv 1 post de arhivar si 1 post de inspector resurse umane (pe perioadă nedeterminată). 

 

Candidaţii pentru postul de Arhivar trebuie să îndeplinească  următoarele condiţii: 

 

- Să fie absolvent de studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și atestat de specialitate 
conform legislației în vigoare; 
- Sa detina cunoștințe în domeniul operării pe calculator: la un nivel necesar pentru indeplinirea 
atribuțiilor sale. 
- Experiență in specialitate: minimum 5 ani pe post de arhivar; 
  

 Candidaţii pentru postul de Inspector resurse umane trebuie să îndeplinească  următoarele 
condiţii: 
- Să fie absolvent de studii medii și să dețină diplomă de bacalaureat; 
- Să deţină experienţă efectivă în muncă de minim 10 ani  
- Sa detina Certificat de absolvire a programelor de perfectionare in domeniul resurselor umane 

- Să deţină cunoştinţe în domeniul operării pe calculator (cunoaşterea programelor REVISAL, Mi-
crosoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.). 
- Prezinta avantaj experienta in domeniul resurselor umane/salarizare (atributiile vor fi majoritar de 
intocmire adeverinte vechime, venituri, sporuri si alte indemnizatii conform Ordinul M.M.P.S. 
nr.487/31.05.2021. 

 
 În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele  documente: 

- Diplomă de studii (copie conformă cu originalul); 
- Alte documente de pregătire profesională, după caz (copii conforme cu originalul); 
- Actul de identitate (copie conformă cu originalul); 
- Carnet de muncă şi adeverinţe de vechime în muncă (copie conformă cu originalul); 
- CV (în original); 
- Recomandare (în original); 
- Adeverinţă medicală (în original); 
- Cazier judiciar (în original). 

 
 Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de 

09.07.2021, ora 14,00. 
Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7. 
 
 

                                                          

                                                                  Şef Birou Resurse Umane,                                                                                                     

                                                                        Radu Gabriela 


