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FELHÍVÁS
KAPUS POZÍCIÓ ELFOGLALÁSÁRA VALÓ VERSENYVIZSGÁRA - 0.5 MUNKAIDŐ(NORMA)
AZ ERDŐSZENTGYÖRGYI SZENT GYÖRGY TECHNOLÓGIAI LÍCEUM
elfoglalására, 0.5 munkaidővel(normával), meghatározatlan időtartamra.

versenyvizsgát rendez KAPUS pozíció

VERSENYVIZSGA DOSSZIÉ:
 Versenyvizsgára való beíratkozási kérés;
 A személyi azonossági irat vagy bármilyen más, személyazonosságot igazoló irat másolata, a törvény
értelmében;
 Azon iratok másolata, amelyek igazolják a tanulmányok szintjét, és más iratok másolata, amelyek igazolják a
különböző képesítések elvégzését, illetve azon dokumentumok másolata, amelyek igazolják azon feltételek
beteljesítését, amelyeket a közintézmény vagy hatóság követel;
 Bűnügyi nyilvántartás;
 A munkakönyvet, vagy, esetenként, olyan igazolványokat, amelyek igazolják a munkában való régiséget és/vagy
a tanulmányok szintjét, másolatban
 Orvosi igazolás, „apt pentru angajare” („alkalmazásra alkalmas”) megjegyzéssel, amely a megfelelő
egészségügyi állapotot igazolja, a családi orvos által kiállítva, vagy más, engedélyezett egészségügyi
létesítmények által;
 Igazoló iratokkal mellékelt önéletrajz.
 Az egészségügyi igazolvány tisztán kell tartalmazza a kibocsátó számát, nevét és minőségét és dátumot,
az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott standard formátumban.
 A 2-3.-as pontoknál szereplő iratokat eredetiben is be kell mutatni, az eredetivel megfeleltetés végett.
 A dossziénak tartalmaznia kell az összes dokumentumot, a fentebb felsorolt sorrendben, a lapokat
pedig meg kell számozni. A lapok számát tartalomjegyzékbe kell foglalni.

2. A POZÍCIÓ ELFOGLALÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Azért, hogy elfoglalhassák a szabadon vagy ideiglenesen szabadon maradt szerződéses pozíciót, a pályázók a
következő általános feltételeket kell betöltsék, a 286/2011 március 23.-i Kormány Határozat által elfogadott Keretszabályzat 3. cikkelyének értelmében, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel:
 megvan a román állampolgársága, más Európai Uniós ország vagy az Európai Gazdasági Térség állampolgársága
és Romániai lakcíme;
 ismeri a román nyelvet, írott és beszélt formában;
 a törvény által előírt minimális életkorral rendelkezik;
 teljes munkabírási kapacitással bír;
 a megpályázott pozícióhoz megfelelő egészségügyi állapottal rendelkezik, amelyet a családi orvos vagy más,
engedélyezett egészségügyi létesítmények által kibocsátott igazolással igazolja;
 teljesíti a tanulmányi feltételeket, vagy, esetenként, a régiségi vagy más, adott feltételeket a versenyvizsgára
bocsátott pozíció kérelmeihez;
 nem volt elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóságok, munkahely elleni bűncselekmények miatt, amelyek
megakadályozzák az igazságszolgáltatás létrehozását, csalás vagy korrupció miatt, vagy olyan szándékosan
elkövetett bűncselekmények miatt, amelyek alkalmatlanná tennék a pozíció végrehajtásához, kivéve, ha a
rehabilitáció megtörtént.
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3. A POZÍCIÓ ELFOGLALÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
amelyeket a versenyvizsgára jelentkező személyek kell beteljesítsenek, a szabadon maradt kapus pozícióért,
feltételek, amelyeket a munkaköri leírás ír elő, a következők szerint:

tanulmányi feltételek: átalános vagy közepes;

minimum 2 év régiség;

az a személy, aki az a személy, aki biztonsági vagy védelmi kötelezettségeket fog végezni, szakmai bizonyítvánnyal
kell rendelkezzen, (a biztonsági vagy védelmi kötelezettségeket végrehajtó személyzet alkalmazása bűnügyi bizonyítvány
és tárgyak, személyek, értékek és testi épséget védelmét bizonyító igazolvány alapvány történik, a 333/2003 Törvény
értelmében, amely a tárgyak, javak, értékek és személyek védelméről szól, az utólagos módosítások és kiegészítésekkel
vagy a pozíciónak megfelelő kurzus elvégzésének igazolásával),

előnyt jelent:
 „D" kategóriás jogosítvány–kötelezően 2 év régiség;
 érvényben lévő szakmai igazolás olyan autóvezetők számára, akik személyszállítást végeznek;
4. A POZÍCIÓNAK MEGFELELŐ ÁLTALÁNOS FELADATOK (kivonat a munkaköri leírásból)

- védelmi szolgáltatásokat hajt végre: az ingatlan védelme az engedélyezetlen bejárat vagy a jogtalan elfoglalás
ellen; az ingatlan védelme a lopások, rongálások, tűzvészek, vagy más, anyagi károkat okozó cselekedetek ellen; a
az iskola személyzetének és diákjainak védelmezése;azon anyagok, fegyverek, robbanószerek vagy tárgyak
felfedezése, amelyek károkat tudnak okozni; a környezet védelme; a felügyeleti idő alatt fellépő rendellenességek
leközlése a hatóságok felé;
felügyeli a diákok tevékenységét az iskolai területeken, a fizikai vagy szóbeli agresszió elkerülése végett;
felügyeli a hatáskörében levő javak állapotát és mozgását;
minden szektorért felel, biztosítva azok védelmét és biztonságát és a tanügyi egység biztonságát is;
ellenőrzi a javak tanügyi egység területére való be- és kivitelének a jogi formáit;

- a váltásba való bemenetelkor ellenőrzi az épületet, a raktárakat és az iskola többi helyiségét; a programban
-

-

-

meghatározott órákon kívül, megtiltja minden idegen személy bejövetelét, kivéve az engedélyezett személyeket
és a szülőket (az egység vezetőségének engedélyének feltételével);
ne engedélyezze az iskola udvarának elhagyását, az iskolai program alatt, csak az iskola vezetősége és az
osztályfönők aláírásával ellátott engedéllyel;
igazoltasson minden olyan idegen személyt, aki kéri az iskolába való belépést, és jegyezze be a nyilvántartásba az
illető személyek azonosságára vonatkozó adatokat;
az iskola vezetősége által jóváhagyott programot tartsa be;
jegyzőkönyvet hoz létre és leközli az észlelt rendellenességeket az iskola vezetőségének és az adminisztrátornak;
nyilvántartja a rendőrség ellenőrző regiszterét, a regisztert pedig megszámozzák, nincs megengedve egyetlen
hiányzó oldal sem;
felel a munka alatti észlelt rendellenességekért.
naponta ellenőrzi az ajtókat, csapokat és leközli az észlelt rendellenességeket az adminisztrátornak vagy a
karbantartónak;
tartsa karban az iskola udvarán, a bejárati sávon és az iskola melletti árokban a tisztaságot;
részt vesz a tanügyi helyiségek, mellékhelyiségek és folyósók higiénizálásában, meszelési és festészeti munkák
elvégzésében, a vakációk ideje alatt;
részt vesz az iskolai helyiségek(külső és belső) tisztítási, karbantartási és berendezési munkálatokban;
betartja a tűzvész oltására vonatkozó és a munkavédelmi normákat;
közreműködik a rendőrségi védelmi testülettel, a 23/1996 sz. törvény értelmében
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Viselkedés és magatartás:
 Egy oktatási intézethez megfelelő viselkedése és magatartása legyen, úgy a gyerekek, mint a kollégák előtt;
Pszichológiai követelmények;





A felelősség vállalása;
Ismétlődő feladatokhoz való kitartás;
Alkalmazkodás a változó munkafeladatokhoz;
Érzelmi egyensúly.

5. VERSENYVIZSGA PRÓBÁK
A versenyvizsga a következő részekből áll:
1. Dossziék kiválasztása–elfogadott/elutasított-al jegyzik
2. Írott próba – maximum 100 pont
3. Interjú - maximum 100 pont
Megjegyzés:
A minimum pontszám, amivel egy próbán át lehet menni, 50 pont. Azon jelentkezők, akik nem érnek el minimum 50
pontot valamelyik próbán, nem vehetnek részt a következő próbán.
A végső pontszám a próbákon elért pontszámok számtani közepe által jön ki. Elfogadottnak tekintik azon résztvevőt,
aki a legmagasabb pontszámot érte el, azon jelentkezők közül, akik versenyeztek az üres pozícióért, azzal a feltétellel,
hogy a szükséges minimum pontszámot elérje.
6. A VERSENYVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK GRAFIKONJA:
A felhívás a Maros megyei Tanfelügyelőség weboldalán és az iskolai hirdetőtáblán való megjelenítése: 2019.02.13
A dossziék leadása az iskola titkárságán 2019.02.14-2019.02.27 periódusban, naponta 9:00-15:00 között.
1. A leadott dossziék kiválasztása:2019.02.28
2. A leadott dossziék kiválasztásának eredményeinek kifüggesztése: 2019.02.28, 10:00.
3. A dossziék kiválasztásának megfellebbezése: 2019.02.28, 10:00–13:00 között.
4. A fellebbezési eredmények kifüggesztése: 2019.02.28, 15:00 óra.
5. Írásbeli próba:2019.02.28 , 9:00 – 11:00 között.
6. Írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése: 2019.02.28, 13:00 óra.
7. Az írásbeli próba fellebbezésének leadása 2019.02.28, 13:00–14:00 között.
8. A fellebbezési eredmények kifüggesztése: 2019.02.28, 15:00 óra.
9. Az interjú véghezvitele: 03.2019.03.01, 9:00 óra.
10. Az interjú eredményeinek kifüggesztése:2019.03.01, 12:00 óra.
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11. Interjú eredményeinek megfellebbezésének leadása: 2019.03.01, 12:00–13:00 között.
12. A fellebbezési eredmények kifüggesztése:2019.03.01, 14:00 óra.
13. Végső eredmények kifüggesztése: 2019.03.01, 14:00 óra.
A versenyvizságra való részvétel tekintetében, a jelentkezők a felhívás megjelenítésének idejétől számított 10
munkanapon belül adják le a dossziékat, az iskola titkárságán.
A jelentkezők csak saját dolgozataikat fellebbezhetik meg.
A versenyvizsga az Erdőszentgyörgyi Szent György Líceum székhelyén lesz megtartva, a fenti grafikon alapján.
További információk az egység titkárságán, tel . 0265-578306.
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Igazgató,
Prof. Leta Áron András
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