
 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de intervenţie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” 
Titlul proiectului: SOCEC.NET – rețeaua economiei sociale 
Cod Contract: POSDRU/168/6.1/S/144453  

 

ANUNŢ ANGAJARE MUNCITORI (NE)CALIFICATI IN CONSTRUCTII  
 
Asociaţia MOSTISTEA DOROBANTEANA/ Dorobantu, structură de economie socială 
înfiinţată în cadrul proiectului SOCEC.NET – rețeaua economiei sociale, 
POSDRU/168/6.1/S/144453, anunţă organizarea concursului de angajare pentru 3 posturi 
permanente de muncitori (ne)calificaţi în construcţii (2 zidari şi 1 dulgher).  
 
Responsabilităţi: 
-  participarea la construcţia campingului ASOCIATIA MOSTISTEA DOROBANTEANA . 
-  participarea în lucrările de construcţii civile contractate de ASOCIATIA MOSTISTEA 
DOROBANTEANA. 
 
Cerinţe de bază: 
-  experienţă de minim 2 ani în domeniul construcţiilor. 
-  recomandare de la minim o lucrare de construcţii civile în care a participat (de la beneficiar 
sau de la şeful de echipă). 
-  capacitatea de a comunica şi colabora în echipă 
-  minim nivelul de studii 1 (studii generale) 
 
Cerinţe specifice: 
-  să facă parte din grupul ţintă al proiectului: persoane de etnie romă, persoane care au 
părăsit timpuriu şcoala, tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul instituţional de 
protecţie a copilului, familii monoparentale 
- disponibilitatea de a participa la Test de Evaluare Competenţe în vederea calificării. Notă: 
cheltuielile cu taxa evaluarii şi transportul la furnizorul de formare sunt suportate de angajator.  
 
Constituie avantaje:  
- participarea la cursul de instruire Antreprenoriat în Economie Socială, organizat în cadrul 
proiectului SOCEC.NET – rețeaua economiei sociale 
-  deţinerea calificarii zidar sau dulgher 
 
Termene de înscriere la concurs: 
25 mai 2015 - ora 14.00 - transmitere Curriculum Vitae (cu descriere detaliată a experienţei 
profesionale generale practice - lucrări de construcţii anterioare)  
Notă: Curriculum Vitae va fi însoţit de copii după toate actele de studii (diplome şi certificate 
calificare), precum şi de Cazier. 
Documentele de mai sus se pot transmite prin e-mail către dl.SANDU DANIEL, e-mail 
danielsandu2711@yahoo.ro sau se pot depune la sediul ASOCIATIEI MOSTISTEA 
DOROBANTEANA.  
26 mai 2015 - ora 16.00 - anunţare rezultat selecţie şi transmitere invitaţie interviu. 
27 mai 2015 - ora 10.00  - interviu. 
Rezultatele interviului vor fi comunicate candidaţilor în seara zilei de 28 mai 2015, ora 16.00. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.0758499361 

http://socec.net/
mailto:danielsandu2711@yahoo.ro

