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ANUNŢ

SPITALUL CLIN IC  NR. IC F  W ITTING , cu sediul în localitatea BUCUREŞTr, 
CALEA PLEVNEI , nr. 142-144, SECTORUL 6, organizeaza concurs conform HG nr 
286/2011, reactualizat, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de:

-1  post de asistent medical şi un post de infirmieră la Secţia Oftalmologie;
- 2 posturi de infirmieră debutant la Secţia Medicină Internă I I ;
-1  post de portar la Serviciul Administrativ,Aprovizionare 
-1  post de muncitor calificat IV- bucătar şi 1 post de muncitor necalificat la

Serviciul Administrativ,Aprovizionare-Blocul Alimentar

Concursurile se vor desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 06.02.2020 , orele 10,00;
- Proba orală şi de interviu în data de 07.02.2020. orele 10,00;
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele

condiţii:
- pentru postul de asistent medical-Secţia Oftalmologie - experienţă în domeniu de cel 

puţin 6 luni şi cunoştinţe PC;
- pentru postul de infirmieră la Oftalmologie - experienţă în domeniu de cel puţin 6 luni;
- pentru postul de portar - atestat şi vechime în domeniu de cel puţin 6 luni;
- pentru postul de muncitor calificat IV-bucatar - calificare şi experienţă de cel puţin 6

luni.
Lista cu documentele necesare la angajare şi tematicile sau bibliografiile de concurs 

sunt afişate pe site-ul spitalului”www.spitalcfwiting.ro” -secţiunea "concurs posturi vacante”.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 

de la publicarea anunţului în M. O., Partea a IlI-a, la sediul spitalului, Ia Serv. RUNOS.
Relaţii suplimentare la sediul spitalului, persoană de contact: Constantinescu Dorina 

telefon: 021 312 94 25, fax: 021 317 60 17.

MANAGER

Jr.Dr.Sor^ijl Cristian ^anu
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