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HÍRDETÉS
A Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórház a 2010. évi, 497. számú Határozat szerint
versenyvizsgát hírdet 1 programozói-elemző állás betöltését illetően/meghatározatlan
időre.
A versenyvizsgán való részvétel feltételei a következők:
a) a törvény által meghatározott feltételek betöltése, annak érdekében, hogy
Romániában gyakorolhassa szakmáját,
b) a minimális betöltött életkor 18 év,
c) rendelkezik a feladat betöltéséhez szükséges képeséggel,
d) megfelelő fizikai és szellemi egészséggel rendelkezik, amely megfelel a
meghírdetett állásnak. Ezért szükséges az orvosi igazolás, amelyet a
családorvos vagy a munkaorvos állít ki, és egy pszichológiai felmérés amelyre a
Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórházban kerül sor,
e) a törvény által előírt iskolai végzettséggel rendelkezik,
f) rendelkezik az állás betöltéséhez szükséges sajátos feltételekkel,
g) nem volt elitélve egy olyan büncselekmény elkövetéséért amely az emberiség,
az állam vagy a hatóság ellen irányult. Nem követett el szolgálati, vagy
szolgálattal kapcsolatos kihágást, amely megakadályozta az igazságszolgáltatás
megvalósulását. Nem követett el korrupt cselekedetet, vagy szándékos
büncselekményt, amely összeférhetetlenséget okoz az állás betöltését illetően.
A betöltendő állás sajátos feltételei:
a) Informatikai szakképesítés amelyet licensz diploma igazol
b) 6 hűnap régiség a szakmában

A jelentkezési iratcsomó a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kérés
a személyazonossági igazolvány másolata
az iskolai végzettséget bizonyító okiratok másolata
curriculum vitae – önéletrajz
orvosi igazolás
erkölcsi bizonyítvány
a szakmai múltat – régiséget bizonyító okirat.

Az okiratokat eredeti formában is be kell mutatni, az azonosság ellenőrzése
érdekében.
A jelentkezési iratcsomókat a kórház titkárságán kell benyújtani 2018 június 11-ig,
10 óráig.
Csak teljes iratcsomókat fogadunk el.
A versenyvizsgán való részvételi díj 50 lej, amelyet az intézmény székhelyén lehet
kifizetni.
További információkért kérjük hívják az alábbi telefonszámot: 0266 – 338 188.
Az állás betöltésére szervezett versenyvizsga szakaszai a következők:
2018 június 11, 10 óráig, a jelentkezési iratcsomó benyújtása.
2018 június 11, 12 óra, az iratcsomók kiválasztását követő eredmény kifüggesztése
2018 június 12, 12 óráig, fellebezés az iratcsomók kiválasztásának eredményét
illetően.
2018 június 12, 16 óráig, az iratcsomók kiválasztásának eredményét illető
fellebezési eljárás eredményének kifüggesztése.
2018 június 13, 10 óra, pszichológia vizsga.
2018 június 18, 10 óra, írásbeli vizsga.
2018 június 18, 13 óra, interjú.
2018 június 18, 16 óra, a vizsga eredmények kifüggesztése.
2018 június 19, 16 óráig, a fellebezések benyújtása.
2018 június 20, 14 óra, fellebezési eljárás és az eredmény kifüggesztése.
2018 június 20, 15 óra, végleges eredmény kifüggesztése.
A bibliográfiát az intézmény titkárságán lehet kérni.
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