FEDERATIA ROMANA DE POPICE

ANUNT
Federatia Romana de POPICE, anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de:
EXPERT SPORTIV
Concursul va avea loc in data de 19.12.2017, ora 10:00, la sediul Federatiei Romane de
Popice, din str. Vasile Conta, nr 16, etj. 6, camera 619-620 sector 2, Bucuresti.
Condiţii de înscriere şi participare la concurs:
• sa aiba cetățenia română
• studii superioare, in domeniul educatiei fizice si management sportiv.
• cunostiinte calculator temeinice (Office)
• stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• vorbitor de limba straina (constituie un avantaj)
• experienta de lucru in domeniul popicelor
Acte necesare pentru înscriere şi participare la concurs :
• cerere de înscriere şi participare
• copie după actul de identitate
• copie după actul de studii
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazier judiciar în original
• adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate
• curriculum vitae
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau,
după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate ș iîn original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
Formularul de inscriere se pune la dispozitie la sediul FederatieiRomane de Popice.
Inscrierea si depunerea dosarelor de concurs se va face la sediul Federatiei Romane de
Popice pana la data de 15.12.2017, orele 14:00.
Locul de sfăşurării concursului:
Sediul Federatiei Romane de Popice din Bucuresti, sector 2, strada Vasile Conta, nr 16,
et. 6, camera: 619-620.

Concursul consta in:
• Proba scrisa. Durata: 2 ore. Proba scrisa va avea trei subiecte.
• Interviu. Durata: 1 ora. La interviu vor participa numai candidatii care au trecut proba
scrisa.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• Vineri 15 decembrie 2017, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
• Marti 19 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
• Miercuri 20 decembrie 2017, ora 11:00: interviul.
Bibliografia:
• Legea 69/2000 si Regulamentul de punere in aplicare al acesteia cu modificarile si
completarile ulterioare.
• H.G.1447/2007 pentru aprobarea Normelor priviind reglementarea unor probleme
financiare in activitatea sportiva.
• Statutul si Regulamentul de organizare si functionare al FR Popice.
• Regulamente de joc ( pe echipe, probe individuale si Cupa Romaniei)
Tematica:
• Organizarea competitiilor nationale si internationale.
• Regulamentul de organizare si functionare a federatiei.
• Statulul F.R. Popice
• Regulamente de joc

Pentru informatii suplimentare va rugam sa sunati la sediul Federatiei Romane de Popice
la numarul de telefon 031.805.61.59,
persoana de contact : Constantin Ioan Stamatescu tel; 0723.795.256
Afisat astazi 09.11.2017
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