AVIZ - ANGAJARE
Serviciul Fiscal de Stat
Postul vacant: inginer principal al Secției gestionare patrimoniu
și infrastructură în cadrul Direcției achiziții publice și gestionare patrimoniu
Detalii despre post:
- Asigurarea recepționării, depozitării, eliberării de la depozit a valorilor materiale, mărfurilor,
evidența acestora și asigurarea integrității valorilor de mărfuri.
Sarcinile de bază:
- Recepționarea, depozitarea și eliberarea de la depozit a valorilor materiale, mărfurilor în baza
dispozițiilor, cererilor și altor acte normative aferente migrării mărfurilor (facturi fiscale, facturi de
expediție, bonuri de consum) în strictă conformitate cu reglementările interne;
- Asigurarea integrității valorilor de mărfuri și materiale privind cantitatea și calitatea conform
documentelor primare de stocare în depozite;
- Evidența integrității mărfurilor aflate în gestiunea sa;
- Asigurarea securității tehnice și antiincendiare în depozit, respectarea regulilor de păstrare în
depozit a bunurilor materiale;
- Evidența sistematică privind necesarul de formulare tipizate, bunuri și inventar gospodăresc pentru
asigurarea solicitărilor aprobate.
Cerințe față de candidat:
- Studii medii speciale în domeniul economic, contabil.
- Experiență profesională – 1 an în domeniu (avantaj);
- Cunoașterea limbilor: română, rusă-intermediar (citit, scris, vorbit), engleza (avantaj).
- Cunoașterea legislației în domeniu;
- Cunoașterea de operare la calcultator: Word, Excel, Internet, Power Point (la nivel de utilizator);
- Spirit de iniţiativă, responsabilitate, disciplină, abilități de comunicare, de lucru în echipă.
Condiții de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
- Disponibilitate de lucru în program prelungit.
Motivare-Remunerare:
- Capitolul III al Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar;
Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul în limba română la adresa de email:
cadre@sfs.md până la 03 decembrie 2022.
După examinarea CV-urilor, Serviciul Fiscal de Stat va contacta persoanele selectate.

ex. Olga BAJAG
tel. 022 82 33 00

