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ANUNŢ

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi organizează, în data de 1O iunie 2022, ora 10:00,

concurs pentru ocuparea următorul post:

_ Redactor 1 - editura - perioadă nedeterminată, studii superioare în domeniul Jurnalism/

Comunicare şi relaţii publice.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

REDACTOR EDITURĂ

Poate participa la concurs, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii :

1. studii superioare - Facultatea de Jurnalism sau Comunicare şi Relaţii Publice

2. vechime in specialitatea studiilor min 5 ani;

3. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

4. cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;

5. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

6. capacitate deplină de exerciţiu;

7. o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii , de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei , de fals ori alte fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu

intenţie , care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a

intervenit reabilitarea;

9. Foarte bună cunoaştere a limbii române şi a limbii engleze; o a doua limbă străină

(franceză, italiană, portugheză, spaniolă etc) constituie un avantaj.



10. Competenţe în domeniul editorial atestate prin scnsoare de recomandare (experienţă

relevantă în lucrul cu textul de cel puţin 5 ani pe un post similar, preferabil în cadrul unei

edituri, experienţă în redactarea de carte;

11. Cunoştinţe foarte bune de operare PC (office word, acces, excel), navigare internet ŞI

folosire baze de date;

12. Cunoştinţe medii de grafică pe calculator;

13. Capacitate de organizare şi planificare, aptitudini în domeniul comunicării şi al lucrului în

echipă

Condiţiile prevăzute în fişa postului:

buna cunoaştere a limbii române

competenţe digitale / editare text şi grafică;

deschidere spre a învăţa noi programe software;

adaptabilitate şi capacitate de a lucra în condiţii de stres şi de a respecta cu stricteţe

termenele limită;

aptitudini şi competenţe de comunicare şi lucru în echipă;

- disponibilitate de a lucra şi în zilele de sărbătoare (religioase şi laice);

- aptitudini şi competenţe de comunicare şi lucru în echipă.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;

2. copia actului de identitate;

3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;

4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz adeverinţele care atestă

vechimea în muncă;

5. cazierul judiciar;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate - în format standard',

7. curriculum vitae;

8. portofoliu pentru ilustrarea experienţei cuprinzând materiale de autor în diferite domenii

(cultural, social, administrativ etc.);

9. scrisoare de recomandare pentru competenţe în domeniul editorial.

Actele prevăzute la nr. 2, 3, 4, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării

conformităţii copiilor cu acestea;
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PROBELE DE CONCURS

a. proba scrisă - 2 ore;

b. interviu - criterii de evaluare: abilităţi şi cunostinţe impuse de funcţie, capacitate de

analiză şi sinteză, motivaţia candidatului, comportament în situaţii de criză, iniţiativă şi

creativitate;

Dosarele cu actele solicitate pentru concurs, vor fi depuse la sediul Muzeului de Istorie "Paul

Păltănea" Galaţi, str. Al. 1. Cuza, nr. 80, până pe data de 30 mai 2022 ora 16:00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina

oficială www.migl.ro sau la telefon: 0236.412.408 .

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30.05.2022 ora 16:00 - termenul limită de depunere a dosarelor;

31.05.2022 - 07.06.2022 - verificarea dosarelor;

07.06.2022 - afişarea listei cu persoanele selectate;

10.06.2022 ora 10:00 - proba scrisă;

14.06.2022 ora 10:00 - termen depunere contestaţii;

15.06.2022 ora 10:00 - proba interviu;

16.06.2022 ora 10:00 - termen depunere contestaţii;

16.06.2022 ora 16:00 - afişare rezultate finale .

BIBLIOGRAFIE CONCURS

1. Legea nr. 311/2003, legea muzeelor şi a colecţiilor publice;

2. Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, actualizată;

3. Cătălin Strat, "Manualul redactorului de carte. Introducere în teoria şi practica redactării,

Pro Edit, 2013;

4. Doug Newsom, Jim Haynes, "Redactarea materialelor de relaţii publice";

5. Horia Bemea, Irina Nicolau, Carmen Huluţă, "Câteva cuvinte despre muzeu, cantităţi,

materialitate şi încrucişare/Dosar sentimental", Editura Ars Docendi , 2001 sau Editura

LiterNet, 2003 (https://editura.litemet.ro/carte.php?carte=48).
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