REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE
BUCUREŞTI

Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti
organizează concurs în vederea ocupării a
30 POSTURI DE INSTALATOR
CERINŢE OBLIGATORII pentru participarea la concurs:
 Învăţământ general
 Curs de calificare în meseria de instalator
DOSARUL CANDIDATULUI trebuie să cuprindă:
 Cerere înscriere concurs;
 copie act identitate;
 copia actului studii/calificare;
 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
DEPUNEREA DOSARELOR: la sediul R.A.D.E.T. din str. Cavafii Vechi nr. 15 – Serviciul Resurse Umane,
etaj 1, camera 12.
PROCESUL DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE se deruleaza în 2 etape şi anume :
1. Etapa I – Selecţia dosarelor – verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
2. Etapa II – Interviu - Candidații vor fi anunțați telefonic în legătură cu data de organizare a interviului.
Informaţii suplimentare la tel : 0372148026 – Serviciul Resurse Umane.

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE
BUCUREŞTI

Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti
organizează concurs în vederea ocupării a
25 posturi vacante de DEPANATOR APARATE DE MĂSURĂ
CERINŢE OBLIGATORII pentru participarea la concurs:
 Studii medii cu /fara diploma de bacalaureat/Scoala profesionala
 Curs de calificare în meseria de depanator aparate de măsură/lăcătuș/instalator
DOSARUL CANDIDATULUI trebuie să cuprindă:
 Cerere înscriere concurs;
 copie act identitate;
 copia actului studii/calificare;
 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
DEPUNEREA DOSARELOR: la sediul R.A.D.E.T. din str. Cavafii Vechi nr. 15 – Serviciul Resurse Umane,
etaj 1, camera 12.
PROCESUL DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE se deruleaza în 2 etape şi anume :
3. Etapa I – Selecţia dosarelor – verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
4. Etapa II – Interviu - Candidații vor fi anunțați telefonic în legătură cu data de organizare a interviului.
Informaţii suplimentare la tel : 0372148026 – Serviciul Resurse Umane.

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE
BUCUREŞTI

Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti
organizează concurs în vederea ocupării a
5 posturi vacante de mecanici utilaje cu propulsie (buldoexcavator)
CERINŢE OBLIGATORII pentru participarea la concurs:
 Învăţământ general
 Permis de conducere auto categoria B sau C,E,F, tractorist
 Certificat de calificare mecanic utilaje
Cerinţe specifice:
 Aviz medical anual
 Aviz psihologic(în funcţie de vârstă)
DOSARUL CANDIDATULUI trebuie să cuprindă:







cerere înscriere concurs
copie act identitate
copie act studii
permis de conducere
certificat de calificare mecanic utilaje
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate
eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

corespunzătoare,

DEPUNEREA DOSARELOR: la sediul R.A.D.E.T. din str. Cavafii Vechi nr. 15 – Serviciul Resurse Umane,
etaj 1, camera 12.
PROCESUL DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE se deruleaza în 2 etape şi anume :
5. Etapa I – Selecţia dosarelor – verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
6. Etapa II – Interviu - Candidații vor fi anunțați telefonic în legătură cu data de organizare a interviului.
Informaţii suplimentare la tel : 0372148026 – Serviciul Resurse Umane.

