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ANUNȚ
Școala Națională de Grefieri a comunicat faptul că a fost
redeclanșată procedura de recrutare pentru ocuparea unor posturi de personal
de instruire colaboratori externi pentru formare continuă la mai multe
discipline.
Recrutarea se va realiza din rândul persoanelor care au calitatea de
procuror, grefier cu studii superioare juridice ori alt specialist în domeniile
scoase la concurs și care îndeplinesc cerințele specifice funcției de
personal de instruire al Școlii Naționale de Grefieri.
În vederea participării la procedura de selecție, persoanele
interesate sunt rugate să transmită până la data de 30 iulie 2018, la
numărul de fax - 021.310.34.80 sau la adresa de e-mail
recrutare.formatori@grefieri.ro, următoarele documente:
1. scrisoare de intenție;
2. curriculum-vitae1;
3. declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal1;
4. un plan de seminar pe o temă la alegere, corespunzător
disciplinei pentru care se optează, și materialele didactice aferente;
5. înscrisuri relevante privind experiența profesională și
pregătirea în specialitatea postului pentru care candidează;
6. recomandare întocmită de parchetul la care funcționează,
inclusiv cu privire la respectarea normelor de etică și deontologie,
rezultată din evaluarea activității profesionale ori recomandare sau fișa
de evaluare de la ultimul loc de muncă, pentru alți specialiști.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la telefon
021.407.62.09 sau puteți consulta pagina de internet: www.grefieri.ro.

1

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit
Informării persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care este publicată pe pagina
de internet a Școlii Naționale de Grefieri, www.grefieri.ro, secțiunea „Informare publică” – „Informarea
persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”, respectiv afișată la sediul Școlii
Naționale de Grefieri din București, B-dul regina Elisabeta nr. 53, sector 5.

