A/ 8878/03.09.2020

ANUNŢ
privind reluarea procedurii de organizare și desfășurare a
concursurilor de angajare pentru ocuparea unor posturi vacante la
Compania Nationala „Imprimeria Nationala” S.A.
Concursurile de angajare pentru ocuparea unor posturi vacante la Compania Nationala
„Imprimeria Nationala” S.A. suspendate la data de 18.08.2020 se vor desfășura după următorul
program:
A. Concursul pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor necalificat
(cod 932904-04)
Activitatea se va desfasura in cadrul Departamentului Logistic - Serviciul Gestiune Logistica

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.
Etapa III – Sustinerea probei practice / interviu in data de 08.09.2020 ora 10:00.
Prezenţa fizică a candidatului este obligatorie pentru sustinerea interviului si/sau a altor probe stabilite de catre
presedintele comisiei. Candidatii selectati se vor prezenta la data si la ora stabilita la sediul C.N. Imprimeria Nationala
S.A din Bd.Iuliu Maniu nr.244D, sector 6 (poarta 1).
La această etapă participă doar candidații selectați care au parcurs etapele anterioare.
Accesul in incinta companiei se va face numai dupa măsurarea temperaturii corporale iar in incinta
companiei este obligatorie purtarea mastii de protectie.
Etapa IV – Anuntarea rezultatelor finale se va face telefonic sau pe email, pana la data de 14.09.2020

B. Concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat (cod 932904-03)
Activitatea se va desfasura in cadrul Direcției Tehnice

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata
Etapa III – Sustinerea probei practice si a interviului in data de 08.09.2020 ora 10:30.
Prezenţa fizică a candidatului este obligatorie pentru sustinerea interviului si/sau a altor probe stabilite de catre
presedintele comisiei.
Candidatii selectati se vor prezenta la data si la ora stabilita la sediul C.N. Imprimeria Nationala S.A din Bd.Iuliu
Maniu nr.244D, sector 6.
La această etapă participă doar candidații selectați care au parcurs etapele anterioare.
Accesul in incinta companiei se va face numai dupa măsurarea temperaturii corporale iar in incinta
companiei este obligatorie purtarea mastii de protectie.
Etapa IV – Anuntarea rezultatelor finale se va face telefonic sau pe email, pana la data de 14.09.2020
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C. Concursul pentru ocuparea postului vacant de agent control acces (cod 541402-01)
Activitatea se va desfasura in cadrul Serviciului Supraveghere - Departamentului Logistic
Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata

Etapa III – Sustinerea probei practice /interviul va avea loc in data de 08.09.2020 ora 12:00.
Prezenţa fizică a candidatului este obligatorie pentru sustinerea interviului si/sau a altor probe stabilite de catre
presedintele comisiei .Candidatii selectati se vor prezenta la data si la ora stabilita la sediul C.N.Imprimeria Nationala
S.A din Bd.Iuliu Maniu nr.244D, sector 6 (poarta 1).
La această etapă participă doar candidații selectați care au parcurs etapele anterioare.
Accesul in incinta companiei se va face numai dupa măsurarea temperaturii corporale iar in incinta
companiei este obligatorie purtarea mastii de protectie.
Etapa IV – Anuntarea rezultatelor finale se va face telefonic sau pe email, pana la data de 14.09.2020

D. Concursul pentru ocuparea postului vacant de Sef Sectie Tipar Offset
(cod 121903-02)
Activitatea se va desfasura in cadrul Departamentului Tehnic
Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata

Etapa III – Sustinerea probei scrise (test grila din domeniul poligrafic) si a interviului in data de
09.09.2020, ora 10:00.
Prezenţa fizică a candidatului este obligatorie pentru sustinerea probelor. Candidatii selectati se vor prezenta la
data si la ora stabilita la sediul C.N. Imprimeria Nationala S.A din Bd.Iuliu Maniu nr.244D, sector 6.
La această etapă participă doar candidații selectați care au parcurs etapele anterioare.
Accesul in incinta companiei se va face numai dupa măsurarea temperaturii corporale iar in incinta
companiei este obligatorie purtarea mastii de protectie.
Etapa IV – Anuntarea rezultatelor finale se va face telefonic sau pe e-mail, pana la data de 14.09.2020

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. tel. 021/434.88.02 – 09 int. 104.;
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