
 

 

 

 

 
 

 

 

ANUNȚ 
 

INCDCP-ICECHIM București anunță scoaterea la concurs a următorului post:   
 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Număr 

posturi 

vacante 

Condiţii minime de ocupare 

Alte condiţii 

Data limita 

 de depunere 

 a dosarelor 
Vechime în 

domeniu 
Studii 

1. 

 

Asistent manager 
 

(asimilat Cod COR 

334304, normă întreagă, 

durată nedeterminată) 

 

 
Compartiment Consilieri 

1 

-Experienta in 

domeniul 

postului – 

minim 1 an. 

- Studii postliceale in domeniu 

secretariat/administrativ/arhivistica  

SAU 

- Studii superioare ciclul I in 

domeniu administrativ, filologie, 

sociologie, stiinte politice, economic, 

juridic, relatii internationale, 

comunicare, chimie, inginerie 

chimica. 

 

- Buna cunoastere a limbii române. 

- Abilitati operare PC – Microsoft Office, baze de date. 

- Cunostinte limba engleza (nivel mediu). 

      Alte cerinte: 

- Atentie distributiva, spirit de initiativa, capacitate de reactie; 

- Capacitate de organizare si auto-organizare; 

- Abilitati de comunicare, sociabil; 

- Ordonat, constiincios, disciplinat; 

- Abilitati numerice, memorie buna; 

- Aptitudini pentru lucru in echipa; 

- Rezistenta la efort si lucru sub presiune. 

      Constituie avantaje: 

- Experienta in domeniul postului mai mare de 3 ani 

- Absolvire curs Asistent manager / Secretariat; 

- Absolvire cursuri comunicare / Arhivare / Managementul 

documentelor; 

- Cunostinte administrare / intocmire corespondenta; 

- Abilitati in utilizarea aparaturii de birotica; 

- Minim o recomandare din ultimii 2 ani. 

 

25.01.2022 

ora 16.30 

    

   Probele de concurs constau în verificarea dosarului de înscriere și interviu (inclusiv testare practică tehnoredactare, cunoaștere limba română, limba 

engleză și operare PC). Data și ora de desfășurare a concursului pot fi  modificate în funcție de numărul candidaților și de disponibilitatea membrilor comisiei. 

 

 



 

 

 

 

  Data concursului: 31.01.2022 ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM București. Salariul de baza brut este 4.500 lei, la care se adaugă sporurile 

conform Contractului Colectiv de muncă. Rezultatele concursului vor fi comunicate in termen de 24 de ore de la data sustinerii probei de concurs. Contestatiile 

pot fi depuse la Secretariatul Directorului General in termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului.  

 

    Bibliografie: 

  HG nr.293/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea INCDCP-ICECHIM, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 Continutul dosarului de inscriere la concurs:  

- Cerere - tip de inscriere la concurs Cod: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.  

- Chestionarul - tip de evaluare, Cod: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

- Curriculum Vitae, cu data si semnatura. 

- Acte de studii (copie xerox). 

- Act de identitate (copie xerox). 

- Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind 

activitatea desfasurata, dupa caz.  

- Documente care confirma indeplinirea avantajelor din anunt.  

- Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare. 

    Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

          DONI MIHAELA  

                   

                  

 

  

                  Afișat la data de  

                        10.01.2022  

                 


