
 

    ANUNT RECRUTARE PERSONAL        265/16.04.2020 

 

S.C MOSNITEANA SRL  scoate la concurs urmatoarele posturi: 

   --- CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI  COR 833201; 

   --- ECONOMIST CFP CU TIMP PARTIAL DE 2 ORE ; 

   --- INGRIJITOR ANIMALE COR 921201; 

 

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS : 

CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI  COR 833201:--- Studii 

medii liceale, scoala profesionala profil auto,detinator al permisului de conducere 

pentru categoria de autovehicul pe care a fost incadrat 

Experienta in domeniu: minim 2 ani intr-un post similar 

Starea de sanatate din punct de vedere fizic si psihic: buna, fara contraindicatii 

pentru conducere autovehicule. 

 

INGRIJITOR ANIMALE COR 921201:--- experienta in domeniu (nu e obligatoriu dar 

este un avantaj), persoana dinamica, care iubeste animalele, permis auto 

categoria B,  

    Sarcini multiple in adapost—hranit animale, ingrijire animale si spatii , respectiv 

cai si caini, mici reparatii pentru siguranta animalelor,  ; 

 

--- ECONOMIST CFP CU TIMP PARTIAL DE 2 ORE :  



a) studii superioare economice la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau 
din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

b) vechime efectivă în domeniul financiar-contabil în instituţii publice de minimum 
3 ani; 

c) cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul 
financiar - contabil la instituţii bugetare; 

d) cunoştinţe avansate de operare calculator; 

e) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

f) capacitate deplină de exerciţiu; 

g) candidatul nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face 
incompatibil cu exercitarea acestei activităţi; 

h) experienţa de lucru în domeniul controlului financiar preventiv, respectiv 
experienţa în proiecte cu finanţare externă nerambursabilă constituie avantaj; 

i) cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj. 
 

 

 

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV. pina la data de 30.04.2020  la 

adresa de email:  mosniteana @gmail.com sau la sediul firmei din str.Erou 

Briciu Leontin nr.112 

Ptr alte informatii va asteptam la tel. 0770 778 697 

 

 

 

 


