ANUNT RECRUTARE ŞI SELECŢIE
Privind selecţia DIRECTORULUI FINANCIAR,
conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare
CALORGAL S.A. este furnizor de abur si aer conditionat şi asigura în prezent alimentarea cu energie
termică pentru încălzire şi apă caldă orasului Galaţi. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către firma
ARC CONSULTING S.R.L., în calitate de expert în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților.
Etapa a II-a – centrul de evaluare şi interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.
Condiţii obligatorii de participare:
1. Studii universitare în domeniul economic de lungă durată finalizate cu diploma de licenţă;
2. Minim 10 ani de experienţăa profesională, din care 5 ani experienţă în funcţii de conducere în
domeniul serviciilor de utilitate publică;
3. Experienţă în managementul financiar (raportare, trezorerie, analiza, planificare, investiţii).
4. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice.
Criterii care constituie avantaj
1. Cel puţin o calificare profesională în domeniul contabilitate-audit (expert contabil - membru
CECCAR, auditor financiar - membru CAFR).
2. Experienţă profesională în domeniul serviciilor de utilitate publică;

Criterii eliminatorii: Înscrieri în cazierul judiciar şi fiscal.
Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:
1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. Documente care atestă experiența în domeniul economic (copie carnet de muncă sau adeverințe);
5. Cazier judiciar şi fiscal;
6. Cel puţin o recomandare, care să conţină şi datele de contact (adresa de e-mail şi/sau număr de
telefon) ale persoanei care oferă recomandarea.
Criterii de evaluare/selecţie:
1. Competenţe specifice sectoarelor de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.
Candidatii interesaţi pot trimite CV-urile, scrisorile de intenţie şi dosarele de candidatură până la data de 17
DECEMBRIE 2017 pe adresa de e-mail valerian.boitor@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi
obţine la telefon 0723 – 248 679 persoana de contact Valerian Boitor sau pe site-urile www.arc-

