Consilier
Data concursului
Data pana la care se depun dosarele de
inscriere
Autoritatea la care se depun dosarele de
inscriere
Data, ora si locul desfasurarii fiecarei
probe
Selectarea dosarelor
Proba scrisa
Interviu
Compartimentul
Nivelul postului:
Functia publica corespunzatoare
categoriei
Gradul profesional al ocupantului
postului
Functia publica de executie aferenta
Clasa
Grad profesional
Treapta de salarizare
Cerinte privind ocuparea postului:
Pregatirea de specialitate
Cunostinte de operare/
programare pe calculator
(necesitate si nivel)
Limbi straine (necesitate si grad
de cunoastere)
Conditii minime de vechime in
specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei publice
Cerinte specifice

27.02.2009
16.02.2009
Consiliul Judetean Ialomita

In perioada 17-23.02.2009 Consiliul Judetean
Ialomita
27.02.2009 ora 10.00 Consiliul Judetean Ialomita
02.03.2009 ora 12.00 Consiliul Judetean Ialomita
Serviciul Management de Proiect
De executie

Consilier
I
Asistent
3
Studii superioare economice de lunga durata
absolvite cu diploma de licenta
Cunostinte de operare pe calculator nivel mediu
Cunostinte de limba engleza scris si vorbit nivel
mediu
Minim 1 an
-
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