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ANUNȚ  

ANGAJARE ADMINISTRATOR PUBLIC 

 

 Comuna Satchinez caută un lider dinamic, eficient și integru, cu experiență semnificativă 

în managementul public și/sau privat pentru poziția de Administrator Public. 

 Sunteți o persoană proactivă, promotoare a transformării organizaționale, cu spirit 

antreprenorial și disciplină? În mijlocul unei cariere de succes, vă doriți nu doar o nouă 

provocare profesională, ci și să vă implicați activ în slujba comunității? Vreți să faceți parte din 

echipa de conducere a Comunei Satchinez? 

 Ca administrator public al Comunei Satchinez: 

• Veți administra și gestiona patrimoniul comunei; 

• Veți eficientiza constant cheltuielile de funcționare ale comunei; 

• Veți asigura întreținerea și funcționarea investițiilor publice; 

• Veți reprezenta comuna în raporturile cu contractanții; 

• Veți coordona activitățile de achiziții publice. 

 Pentru toate acestea, veți lucra alături de o echipă executivă dinamică, condusă de 

primar. În domeniile pentru care sunteți responsabil/ă, veți coordona aparatul de specialitate al 

primarului. 

 Profilul dumneavoastră: 

• Studii universitare de licență în domeniul juridic, economic, administrație publică sau 

domenii similare; 

• Experiență în poziții de conducere în managementul public și/sau privat de 2 ani; 

• Permis de conducere categoria B; 

• Cunoștințe solide de operare a sistemelor informatice; 

• Foarte bune aptitudini de negociere; 

• Stăpânirea la nivel mediu a limbii engleze; 

• Spirit de echipă, rezistență la stres; 

• Disponibilitate imediată. 
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 Cei interesați sunt rugați să depună un CV și o scrisoare de intenție la sediul Comunei 

Satchinez, loc. Satchinez, str. Daliei, nr. 82, jud.Timiș sau la adresa de e-mail a instituției 

office@satchinez.ro, până la data de 8 septembrie 2021. Va urma ulterior un interviu telefonic 

cu persoanele selectate. 3 finaliști vor fi invitați la o discuție cu comisie de selecție condusă de 

Primarul Comunei Satchinez, care va numi noul Administrator Public, cu un contract de 

management până la sfârșitul mandatului.     
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