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Secretar / asistent director de proiect 

Candidatul/Candidata ideal(ă) 
 

Profil: 
- Studii superioare ciclul I si II Bologna, preferabil cu focus una sau mai multe din 

domeniile: financiar, contabil, administrativ sau management 
- Cunoașterea limbi engleze nivel B2  
- Cunoștințe de operare PC (pachet MS Office) 
 

Descrierea job-ului 
 

Responsabilități: 
- Inventarierea şi monitorizarea activelor fixe corporale 
- Organizarea documentelor şi a accesului echipei la infrastructura 
- Interfaţa dintre management şi administraţie, între proiect şi ULBS 
- Pregătirea evenimentelor organizate în ULBS (rezervare săli, stabilirea detaliilor de formă, 

planificare catering etc.) 
- Editare şi elaborare de documente 
 
Beneficii: 
- Pachet salarial atractiv 
- Mediu de lucru dinamic într-o echipă tânără 
- Interacțiunea cu echipe internaționale 
- Posibilități de dezvoltare profesională 
 

Angajatorul 
 

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu (ULBS) are în componență 9 facultăți printre care și 
Facultatea de Inginerie. Activitățiile postului scos la concurs se vor desfășura în cadrul 
Facultății de Inginerie până la 07.09.2020. 
 

Procesul de selecție 

I. Întocmirea dosarului de concurs (detalii conținut mai jos) și depunerea acestuia la 
sediul Direcţiei Generale Administrative – Biroul Resurse Umane, situat în Sibiu, B-dul 
Victoriei, nr. 10, cel mai târziu până la data de 11.11.2016 ora 14. Persoanele care nu pot 
depune dosarul fizic, sunt rugate să trimită scanările după documentele originale la 
laura.muntean@ulbsibiu.ro ca fișier *.pdf tot până în data de 11.11.2016 ora 14. La 
concurs se vor prezenta documentele în original. 

II. Trimiteți CV-ul dumneavoastră împreună cu scrisoarea de intenție la adresa de e-mail 
bogdan.pirvu@ulbsibiu.ro până în data de 11.11.2016 ora 14. 

III. Participarea la concursul pentru postul vacant din data de 21.11.2016 ora 10, la 
sediul Rectoratului din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10. Probele de concurs constau în: probă 
scrisă, probă practică și interviu.  

Bibliografie concurs: 
- Cererea de finanțare a proiectului DiFiCIL 
- Contractul și anexele contractului de finanțare 
- Ghidul solicitantului – secțiunea E  
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https://www.dropbox.com/s/xlamiwcwu9sghy4/Ghid%20Sectiunea%20E.pdf?dl=0





