SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII SA
SUCURSALA SALINA OCNA DEJ

ANUNȚ RECRUTARE

Salina Ocna Dej sucursală a Societății Naționale a Sării S.A - Salrom., cu sediul în Dej,
str. Salinei nr.6. având ca obiect de activitate extragerea, prepararea și comercializarea sării
geme, organizează concurs pentru ocuparea postului de:
Denumire Post: Laborant chimist
Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Birou CTC-Laborator /
Sucursala Salina Ocna Dej.
Durata: nedeterminată
Cerințele Postului:

• Studii medii sau superioare de specialitate, profil chimie;
• Constituie avantaj experiența în profesie și/sau pe un post similar;
• Cunoștințe de operare PC – medii.
Competențe generale: capacitate intelectuală, responsabilitate, capacitate de a lucra
independent, capacitate de analiza si sinteza a informatiilor, orientare catre rezultate,
abilitatea de a asculta, de a dialoga si de a se exprima coerent in scris, de a relationa cu cei
din jur, cautarea si identificarea informatiilor relevante.
Competențele organizaționale: lucrul in echipa, aptitudini de calcul, comunicare, asumarea
de responsabilitati, adaptabilitate si flexibilitate.
Responsabilitățile principale ale postului:
• Efectuarea analizelor fizico-chimice zilnice pentru sorturile de sare produse;
• Efectuează controlul operațiilor de iodare și tratare;
• Eliberaează documente pentru beneficiarii interni și externi;
• Urmărește condițiile de calitate incluse în dispoziții de livrare;
• Identifică neconformitățile de produs / proces / activitate privind calitatea, siguranța
alimentară;
Concursul va consta din urmatoarele etape:
- proba scrisa
-

interviu

Documentele necesare înscrierii la concurs:

- CV
- cerere participare concurs
- acte studii;
- carte de munca si/sau extras Revisal – acte doveditoare privind
vechimea si experienta in domeniu
- „Nota de informare către candidați” cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal – se gășește la sucursală

Documentele vor fi depuse până la data de: 16.03.2021 la Secretariatul Sucursalei Salina
Ocna Dej din strada Salinei nr. 6 zilnic intre orele 10.00-12.00.
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Bibliografia pentru concurs va putea fi consultată la sediul sucursalei.
Informații suplimentare la telefon: 0264/213206 interior 6161.
Vor participa la concurs doar candidații care îndeplinesc condițiile stabilite în anunț și care
vor fi selectați de către comisia de concurs.
Data și locul desfășurării concursului : 22.03.2021 ora 9.00 la sediul sucursalei din strada
Salinei nr. 6 proba scrisă.
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