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ANUNŢ

INSTITUTUL ASTRONOMIC cu sediul în localitatea București, str. Cuțitul de
Argint nr. 5, organizează concurs pentru ocuparea funcției de:
- Tehnician I, durată determinată (1 an) cu timp parțial de lucru (2 ore pe zi)
pentru Observatorul Astronomic Berthelot, județul Hunedoara
Condiţiile pentru participarea la concurs:


are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;



cunoaște limba română, scris și vorbit;



are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;



are capacitate deplină de exercițiu;



are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare
abilitate;



îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;



nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției,
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru participarea la concurs:



cunoașterea pachetului Microsoft Office (Word, Excel);



cunoașterea mediului INTERNET (e-mail, browser);



cunoștințe rețele de calculatoare (configurare conexiuni ethernet, wireless, router,
camere CCTV IP) nivel mediu;
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experiența anterioară într-o poziție similară constituie un avantaj important;



permis de conduce categoria B

Atribuțiile postului:



Asigură intervențiile necesare pentru serviciile de mentenanță ale Observatorului
Astronomic Berthelot din comuna General Berthelot, județul Hunedoara, în mai puțin
de o oră de la data semnalării eventualelor probleme.



Asigură buna funcționare a calculatoarelor, echipamentelor periferice precum și a
echipamentelor de conectate/interconectare în rețea.



Supraveghează sistemul de alarmă al Observatorului Berthelot.



Efectuează configurări/reconfigurări ale echipamentelor de observații astronomice
sub coordonarea astronomilor de la Institutul Astronomic.

Dosarele de concurs se primesc la compartimentul Financiar-Contabilitate până la data de
18 ianuarie 2019, ora 14.00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor. Concursul
se va desfășura în data de 31 ianuarie 2019, ora 12:00 la sediul Institutului Astronomic din
str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București și va consta în analiza dosarelor de concurs și a
susținerii de către candidați a unei probe interviu. Candidații vor depune toate actele de
înscriere la Biroul Financiar-Contabilitate.
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:
1) Cerere de înscriere adresată directorului Institutului Astronomic;
2) Curriculum vitae detaliat, datat şi semnat pe fiecare pagină (model EUROPASS);
3) Declaraţie pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu completarea dosarului de
concurs (până la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar în original;
4) Copii legalizate după diploma de bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licență
sau echivalentă, însoțită de foaia matricolă, diplomă de master sau echivalentă,
însoțită de foaia matricolă.
5) Originalul şi copia actului de identitate și a certificatului de căsătorie (dacă este
cazul);
6) Copie legalizată a carnetului de muncă; adeverința de vechime în original (dacă a
lucrat în străinătate copie tradusă și legalizată după adeverința de vechime);
7) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății.
8) Alte documente conform cerințelor de concurs (copie permis conducere,
certificări/cursuri absolvite dacă este cazul)
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Câștigătorul concursului va fi stabilit de Comisia de Concurs în urma analizării
dosarelor de concurs și a susținerii de către candidați a unui interviu.
Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10 - 14 la telefon: 0213356892,
persoana de contact: Ionică Elena Florentina.
Tematica Generală:
- Operare PC (pachetul Office), INTERNET
- Rețele de calculatoare
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