Nr. .............../.....................
ANUNȚ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI angajează un număr de 94 recenzori pentru
colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Botoșani.
MODALITATEA DE ANGAJARE: Contract de servicii
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
- Participarea la instruirea organizată de Direcția Județeană de Statistică Botoșani
- Colectarea datelor în teren: a) 14 martie – 15 mai 2022
b) 16 mai – 17 iulie 2022
LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
Pe teren, în limitele administrative ale localității Botoșani
CONDIȚII DE ANGAJARE
- Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției;
- Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu);
- Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
- Să nu aibă cazier judiciar;
- Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
- Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
- Rezistență la stres și lucru sub presiune.
ATRIBUȚIILE RECENZORILOR
- Colectarea datelor în teren,
- Completarea chestionarelor repartizate în tabletă,
- Inregistrarea în sistemul electronic a chestionarelor completate,
- Colaborarea cu recenzorul șef pentru rezolvarea oricărei probleme întâmpinată în teren ori
în completarea chestionarelor,
OBLIGAȚIILE RECENZORILOR
- Manifestarea unei ţinute decentă şi un limbaj corespunzător;
- Identificarea, în desfășurarea activității de recenzor, prin prezentarea legitimaţiei care le
atestă calitatea;
- În cazul în care, din diferite motive, renunţă la calitatea sa pe parcursul desfăşurării
recensământului este obligat să anunţe această intenţie, cu minimum două zile înainte de
încetarea activităţii;
- Pe toată perioada de recenzare şi după încetarea activităţii, personalul de recensământ este
obligat să păstreze confidenţialitatea datelor individuale.
CONDIȚII SPECIFICE
- Muncă pe teren;
- Disponibilitate de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);
- Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminică).
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei
T: +4 (0) 231 502 200 / F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, ROMÂNIA

Secretar general,
Ioan Apostu

Nr. .............../.....................
ANUNȚ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI angajează un număr de 10 recenzori șefi pentru
colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Botoșani.
MODALITATEA DE ANGAJARE: Contract de servicii
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
- Participarea la instruirea organizată de Direcția Județeană de Statistică Botoșani
- Colectarea datelor în teren și verificarea chestionarelor completate în sistemul electronic 16
mai – 17 iulie 2022.
LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
Pe teren, în limitele administrative ale localității Botoșani și la punct fix.
CONDIȚII DE ANGAJARE
- Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției;
- Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu);
- Să dețină cunoștințe de utilizare a unui terminal informatic în vederea realizării activităților
aferente recensământului;
- Să nu aibă cazier judiciar;
- Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
- Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
- Rezistență la stres și lucru sub presiune.
ATRIBUȚIILE RECENZORILOR ȘEFI
- Monitorizarea colectării datelor în teren,
- Verificarea completării chestionarelor în sistemul electronic de către recenzorii pe care îi
coordonează,
- Validarea chestionarelor completate corect,
- Colaborarea cu coordonatorul acțiunii și comisia municipală pentru rezolvarea oricărei
probleme întâmpinată în teren ori în completarea chestionarelor.
OBLIGAȚIILE RECENZORILOR Șefi
- Manifestarea unei ţinute decentă şi un limbaj corespunzător;
- Identificarea, în desfășurarea activității de recenzor șef, prin prezentarea legitimaţiei care le
atestă calitatea;
- În cazul în care, din diferite motive, renunţă la calitatea sa pe parcursul desfăşurării
recensământului este obligat să anunţe această intenţie, cu minimum două zile înainte de
încetarea activităţii;
- Pe toată perioada de recenzare şi după încetarea activităţii, personalul de recensământ este
obligat să păstreze confidenţialitatea datelor individuale.
CONDIȚII SPECIFICE
- Disponibilitate de a desfășura muncă pe teren (pemntru monitorizarea și coordonarea
recenzorilor);
- Disponibilitate de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);
- Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminică).
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei
T: +4 (0) 231 502 200 / F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, ROMÂNIA

Secretar general,
Ioan Apostu

