ANGAJĂM

ASISTENT DIRECTOR GENERAL ȘI OPERATOR PROCESARE TEXT
ȘI IMAGINE

Editura Didactică şi Pedagogică S.A. activează sub egida Ministerului Educaţiei și
Cercetării. Cu o tradiţie de aproape șapte decenii, această entitate continuă să făurească
educație.
În plus, suntem în căutare a doi colegi: asistent Director General și operator procesare
text și imagine, dornici să ne împărtășească din experiența lor.

ASISTENT DIRECTOR GENERAL - cod COR 243217
Candidatul ideal
este cetățean român și are domiciliul în România;
este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
studii universitare, cel puțin diplomă de licență;
cunoștințe operare MS Office (Word, Excel) nivel avansat;
excelente abilități de comunicare și organizare, nivel înalt de implicare și responsabilitate,
abilități specifice (lucru cu cifrele), atenție la detalii;
vechime 3 ani în activitate.

-

Descrierea jobului

-

urmăreşte agenda Directorului General. Notează programările întâlnirilor directorului
general;
îndeplineşte activităţi zilnice de secretariat;
asigură transmiterea documentelor prin poştă sau e-mail;
elaborează şi redactează documentele cerute de directorul general și se asigură de
calitatea și acuratețea acestora;
înștiinţează Directorul General în timp util cu privire la problemele apărute;
contactează telefonic diferite persoane la solicitarea Directorului General;
arhivează corespondenţa pe criterii care să permită o identificare eficace şi acces rapid la informaţii;
păstrează legătura permanentă între Directorul General şi şefii serviciilor/birourilor;
transmite integral şi în timp util informaţiile către Directorul General şi/sau alţi destinatari adecvaţi;
convoacă participanţii la şedinţele ocazionale;
păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces;
sesizează consilierul juridic cu orice problemă legală;
redactează deciziile Directorului General și ordinele de serviciu;
primește și alte sarcini, ocazionale, din partea Directorului General;
păstrează secretul de serviciu;
redactează contractele de prestări serviciu și se asigură de semnarea acestora;
se asigură de primirea corespondenței și o distribuie persoanelor destinate;
centralizează informațiile care îi parvin, le prelucrează și le prezintă Directorului General în
forme clare și accesibile;
respectă prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul sau
adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele firmei;

-

difuzează informațiile primite de la Directorul General către persoanele vizate;
se preocupă să-și îmbunătățească cunoștințele personale, printr-o pregătire
continuă.
se preocupă de arhivarea şi păstrarea documentelor pe care le prelucrează.

profesională

Bibliografie
Hotărârea Guvernului nr.612/2018 privind înființarea Societății Editura Didactică și
Pedagogică S.A .

-

OPERATOR PROCESARE TEXT ȘI IMAGINE - cod COR 413203
Candidatul ideal
-

este cetățean român și are domiciliul în România;
este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
studii medii cu diplomă de bacalaureat;
cunoștințe editare video și sunet nivel avansat;
excelente abilități de comunicare și organizare, nivel înalt de implicare și responsabilitate,
atenție la detalii;
vechime 5 ani în activitate.

Descrierea jobului

-

-

cunoaşterea a cel puţin 3 programe aplicative din domeniul: editare text şi imagine, grafică
vectorială, paginare complexă (carte, ziar, revistă ş.a.);
cunoştinţe de tehnoredactare clasică;
cunoştinţe de editare şi paginare pe calculator;
cunoştinţe de tehnologie tipografică;
introduce texte, grafice, tabele;
construieşte şi compune desene;
scanează şi importă imagini de pe documente sau alte medii, pe suport electronic, în
vederea utilizării lor ulterioare, inclusiv prin transpunerea în alte forme de prezentare pe
suport hârtie, foi transparente etc.;
procesează texte;
prelucrează desene;
prelucrează imagini;
asamblează static şi/sau dinamic texte şi/sau desene şi/sau imagini;
realizează prezentări pentru demonstraţii, expoziţii etc.;
transpune documentul pe suport;
gestionează suporţi de stocare a datelor, documentele primare şi documentele listate;
răspunde de conformitatea datelor, textelor, desenelor, tabelelor şi imaginilor introduse pe
suport electronic cu documentele primare;
salvează datele introduse – periodic şi în situaţii critice;

restaurează la nevoie datele salvate;
păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic;
execută la termen toate lucrările repartizate;
colaborează cu ceilalţi membrii (redactor, ilustrator ş.a.) ai colectivului de elaborare a
lucrării încredinţate, contribuind în mod activ la finalizarea acesteia în bune condiţiuni;
preia, ori de câte ori este nevoie, sarcina îndeplinirii unor activităţi adiacente, necesar a fi
îndeplinite cu operativitate, în scopul respectării termenului de predare; în acest sens, se
preocupă de dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare îndeplinirii tuturor fazelor
tehnologice specifice compartimentului din care face parte;
asigură păstrarea în bune condiţiuni a manuscriselor și a altor documente încredinţate;
asigură stocarea şi arhivarea la timp a tuturor lucrărilor executate;

-

-

Bibliografie
-

Hotărârea Guvernului nr.612/2018 privind înființarea Societății Editura Didactică și
Pedagogică S.A .

*******

Interviul se va desfășura la sediul Editurii Didactice și Pedagogice S.A., str. Spiru Haret nr.
10-12, sectorul 1, și se va organiza conform următorului calendar:
1.
2.
3.
4.
5.

06.01.2021, data limită pentru depunere CV-uri;
07.01.2021, ora 10:00: interviul;
08.01.2021, afișare rezultat interviu;
11.01.2021, depunere contestații;
13.01.2021, afișare rezultate finale.

Așteptăm cu interes să ne transmiteți Curriculum Vitae la sediul Editurii din București,Str.Spiru
Haret nr.10-12, Sector 1, (camera 59) sau prin e-mail la adresa: resurse.umane@edituradp. ro.

