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Comunicat de presă

Poliția Locală Brașov dă startul unei noi sesiuni de recrutări
pentru a-și mări echipa!
– ultima pe acest an –

Așadar, se lansează o nouă competiție pentru ocuparea a 12 funcții publice de
execuție pentru Serviciul și Biroul de Ordine și Liniște Publică, pentru Rutiera Locală,
pe sectorul Intervenții, dar și pentru Poliția Turistică. Cele mai multe posturi sunt pentru
ordine publică – șase: patru pentru studii superioare, două pentru studii medii, pentru
Poliția Turistică avem nevoie de doi angajați cu facultatea finalizată. De asemenea, mai
sunt disponibile două funcții pentru Interventii, iar Serviciu Rutier pune la bătaie alte
două locuri.
În cazul în care sunteți hotărâți să intrați în echipa noastră, trebuie să cunoașteți
legislația din domeniu, însă și pregătirea fizică este extrem de importantă, mai ales că
examenul sportiv se va susține primul, fiind eliminatoriu.
Pe scurt, concursul constă în susținerea a trei probe: examenul sportiv programat
pentru data de 24 octombrie a.c., la ora 10.00 pe arena Liceului Sportiv, urmat de testul
scris în data de 26 octombrie 2016. În cazul în care, a trecut de cele două verificări
(performanțe fizice și scris), candidatul va fi supus unui interviu, probă ce va fi
programată odată cu afișarea rezultatelor de la scris.
De menționat este faptul că, la evaluarea performanței fizice este promovat
concurentul care obține minimum nota șapte la media generală în proba sportivă.
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Tabelul cu probele, normele și baremele pentru susținerea examenului sportiv este pus
la dispoziție publicului pe site-ul instituției www.politialocalabrasov.ro.
Tot acolo pot fi găsite și date suplimentare cu privire la condițiile de participare,
actele necesare înscrierii în concurs, precum și bibliografia.
Alte informații pot fi obținute la numărul de telefon 0368.457.010, alocat
Biroului de Resurse Umane.
Dosarul complet trebuie să fie depus la sediul Poliției Locale Brașov cu
sediul în str. Nicolae Bălcescu nr. 62.64, până la data de 12 octombrie 2016.
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