ANUNŢ
Primăria comunei Comăneşti ,judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea
posturilor de referent debutant ,personal contractual in cadrul compartimentului „Centru de
informare turistica” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comăneşti,
județul Suceava in data de 19 noiembrie 2014 ora 10 , proba scrisă şi interviul la sediul
Primăriei comunei Comăneşti, judeţul Suceava.
-

Data depunerii dosarelor : 5.11 .2014 – 14.11.2014

-

Locul desfăşurării : Primăria comunei Comăneşti ;
Locul depunerii dosarelor :Primăria comunei Comăneşti ;

Condiţii de participare :
-

Cetăţenia română ;
Domiciliul in România;
Capacitatea deplină de exerciţiu ;
Starea de sănătate corespunzătoare;
Să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni care ar face o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
Abilităţi de utilizare a calculatorului Office (Word, Excel, Power Point , Office
Access) , Windows Paint , Internet ;
Abilități de comunicare;
Studii medii pentru postul de referent debutant;
Studii superioare pentru postul de consilier debutant;
Cursuri de specialitate de ghid turistic sau agent de turism ;
Să cunoască limba engleză ;
Cunoașterii limbii franceze sau germane, nivel mediu pe lângă limba engleză ,
constituie un avantaj ;

Acte necesare:
- copie act de identitate;
- certificat de naştere;
- certificat de căsătorie (dacă este cazul ) ;
- diploma de studii , diploma de bacalaureat ,diploma de licenţă ;
- adeverința medicală ;
- cazier judiciar ;
- referat in două pagini scris in Word, Times New Roman caractere de 14 despre comuna
Comăneşti din care să reiasă idei de promovare turistică ;

BIBLIOGRAFIE :
- Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile si
instituțiile publice , cu modificările si completările ulterioare;
- Ghidul măsurii 313 Încurajarea activităţilor turistice ;
- Mugur Andronic, Evoluţia habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneţ, din paleolitic
până la sfârşitul secolului al XVIII-lea;
- Ilie Dan , Toponimia in valea Soloneţului;
- Noţiuni de promovare a produselor şi obiectivelor de interes turistic din comuna
Comăneşti şi valea Soloneţului;

