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PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA
POSTURILOR CONTRACTUALE DE ASISTENT MEDICAL SI
INGRIJITOARE CURATENIE, LA SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
Managerul Spitalului de bolicronice Smeeni judetul Buzau organizeaza in baza HG
286/2014 ·completat de HG 1027/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, concurs

pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
- Asistent medical
Ingrijitoare curatenie
Conditiile de participare sunt:

1. . Pentru postul de asistent. medical, pot participa la concurs persoanele care
indeplinesc conditiile prevazute de lege indiferent de nivelul studiilor (PL,SSD,S );
* nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
~
* sunt" apţi din punct de vedere medicalifizic.şi neuropsihic);.'
* nu au vârsta de pensionare, conform legii;
* studii de specialitate asistent medical generalist;
* aviz de libera practica eliberat de OAMGMAMR in vigoare
* conditii temeinice de utilizare calculator
2. Pentru postul de ingrijitoare curatenie :
* studii medii sau generale
* nu sunt condamnati penal sau în curs de urmărire penală;
* sunt apti din punct-de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
* nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Concursul 'se va organiza in data de 16 noiembrie 2016 incepand cu orele 9,00proba scrisa si 12,30- proba practica (interviu).
Inscrierea la concurs se face prin depunerea dosarului la secretariatul spitalului m
perioada 7 -11 noiembrie 2016.

Tel: (0238)732800, Tel.IFax: (0238)732513, e-mail: spitalulsmeeni@gmail.ro, www.spitalsmeeni.ro
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 15479
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Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urm atoarele:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) curriculum vitae;
d) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări,
competenţe/atestateetc. în domeniile pentru care se solicita inscrierea (dupa caz);
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
g) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
munc a si, dupa caz, in specialitate ( unde este cazul) ;
h) copia actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
i) chitanţ a de plată a taxei de participare la concurs in valoare de 50 lei.
Regulamentul de organizare si desfasurare al concursului si bibliografia se pot
obtine pe e-mail: spitalulsmeeni@gmail.comsauaccesapesite-ul:WWW-.spitalsmeeni.ro .
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, la telefon 0238732800 sau
pe e-mail: runos@spitalsmeeni.ro
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