ANUNȚ
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” angajează, pe perioadă determinată, în baza OG nr.
21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, operator lumini, gradul profesional
II, în cadrul serviciului “Deservire scenă”.
Condiții generale:
a) are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor apartinând Spațiului Economic European și domiciliul în
România;
b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condișii
specifice potrivit cerințelor postului;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârsite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice:
a) studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
electrotehnic
b) vechime în muncă : minim 3 ani
c) cunoștințe operare consolă lumini
d) cunoștințe de operare calculator
e) experiență în arta folosirii luminii/light design;
f) disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și
duminica),
g) deplasări în turnee;
Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:
a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
b) curriculum vitae

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
d) cazierul judiciar
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Teatrului Clasic „Ioan
Slavici” din Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 103.
Informatii suplimentare la telefon 0257280016 sau 0257280018, persoană de
contact: Elena Gemes.

