PROCEDURĂ DE SELECŢIE A DIRECTORULUI TEHNIC AL SC TURSIB SA
Consiliul de Administratie al societatii TURSIB SA cu sediul in municipiul Sibiu,
strada Munchen, nr. 1, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Sibiu
sub nr. J 32/1024/1998, C.U.I. RO 789401, site :www.tursib.ro,
ANUNŢĂ
organizarea procedurii de selecţie pentru postul de Director tehnic al
societaţii TURSIB SA Sibiu
Candidaţii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele condiţii obligatorii:
a) cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând SEE;
b) studii superioare tehnice de lungă durată;
c) experienţă relevantă (minim 5 ani) în activitatea de conducere/coordonare in
cadrul unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale private din domeniul
tehnic sau transport;
d) sa nu fi fost implicat intr-un litigiu cu SC Tursib SA sau cu autoritatea publica
tutelara solutionat definitiv in defavoarea candidatului;
e) sa nu fie in stare de incompatibilitate, conform legii.
Criterii de evaluare:

•
•
•
•
•
•

1.
COMPETENTE
1.1 Competente specifice sectorului de activitate;
1.2 Competente profesionale de importanta strategica:
intelegere aprofundata a sistemelor de management a unei societăţi si
a cerintelor unei activitati eficiente;
intelegerea directiilor strategice de dezvoltare a transportului public
local la nivel local, regional;
capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora
asupra intreprinderii si angajatilor acesteia;
cunoștințe privind sistemele inteligente de transport;
capacitatea de organizare si coordonare;
experienta in aplicarea unor masuri de imbunatatire a activitatii
tehnice.

1.3 Cunoştinte de guvernanță
capacitate managerială în domeniu)
•
•
•

1.4 Competente sociale si personale
Abilitati de comunicare si negociere;
Capacitate de analiza si sinteza;
Abilitati de relationare.
1.5 Integritate si reputatie

corporativă

(legislatie

şi

Procedura de desfăşurare a selecţiei este următoarea:
Persoanele interesate pot depune sau pot trimite prin posta, până în data de
05.09.2017, ora 12:00, la secretariatul societăţii Tursib S.A. din Sibiu, str. Munchen,
nr.1, jud. Sibiu, următoarele documente:
• cerere de depunere a candidaturii care va conţine si opisul documentelor din
dosarul de candidatură;
• curriculum vitae;
• copie act identitate;
• adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
• cazier judiciar;
• documente în original sau certificate „conform cu originalul”, care să ateste
îndeplinirea condiţiilor obligatorii de la punctele a)- e) ;
• declaraţie pe proprie răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condiţiilor
obligatorii de la punctele d)-e);
• declaraţie (netipizată) de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă
acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de
recrutare şi selecţie;
• cel putin o scrisoare de recomandare;
• oferta tehnica – in cadrul careia candidatul va detalia modul in care
indeplineste fiecare dintre conditiile obligatorii si criteriile de evaluare.
Etapele procedurii de selectie:
1.Selecţia candidaţilor pentru lista scurtă
Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă.
Candidaţilor li se pot solicita documente suplimentare de natura sa probeze
îndeplinirea condiţiilor obligatorii. Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lunga in ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut, pana la limita a maximum 5 candidaţi,
rezultand astfel lista scurtă.
2. Interviu si selecţia finală
Candidaţilor selectaţi pentru lista scurtă li se comunica faptul ca in termen de 15 zile
de la data stabilirii listei scurte trebuie să depună in scris la societate declaraţia de
intenţie. Selecţia finală a candidaţilor aflaţi in lista scurtă se face pe bază de interviu
si prin susţinerea declaraţiei de intenţie.
Candidatii vor fi informati telefonic asupra rezultatelor fiecarei etape a
procedurii de selectie.
Informatii suplimentare se pot solicita la numarul de telefon 0269/426100,
persoana de contact Gligor Ramona de luni-vineri, ora 07.00-15.00 sau prin email:
juridic@tursib.ro

Comitetul de Nominalizare si Remunerare / Consiliul de Administratie al SC
Tursib SA:
ec. Mircea Ovidiu
ing. Kielhorn Jens

