Apel angajare: Coordonator Proiect
Organizaţia Naţională Cercetaşii României anunţă selecţia unei persoane pentru poziţia de
Coordonator Proiect pentru Biroul Național din București.
Responsabilităţile postului:
•

Coordonarea acţiunilor necesare implementării activităţilor şi atingerii rezultatelor din cadrul
proiectelor prin asigurarea managementului proiectelor – organizațional și conceptual;

•

Asigură implementarea unui sistem de management şi control, tehnic şi financiar, bazat pe
proceduri interne pentru implementarea adecvata a proiectelor;

•

Coordonează procedurile de achiziție prevăzute în cadrul proiectelor;

•

Asigură planificarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea financiară şi tehnică a
activităţilor proiectelor către finanțator/ partener/ sponsor;

•

Coordonează membrii din cadrul echipei de implementare și voluntarii implicați în derularea
activităților;

•

Coordonează organizarea întâlnirilor de lucru cu echipa de management;

•

Asigură un circuit informaţional adecvat in cadrul proiectelor între echipa de proiect,
Echipele Naționale și filialele organizației;

•

Comunică periodic stadiul de implementare a proiectelor în mediul intern și extern;

•

Participă la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora;

•

Reprezintă organizația în relație cu finanțatorul/ partenerul/ sponsorul, după caz;

•

Contribuie la identificarea de noi surse de finanțare și asigurarea sustenabilității proiectelor.

Organizaţia oferă:
•

Mediu de lucru plăcut într-o echipă dinamică;

•

Oportunitatea de a lucra într-o organizaţie de top în domeniul educaţiei şi al programelor
pentru copii şi tineri;

•

Posibilitatea de dezvoltare personală şi formare la nivel naţional şi internaţional pe ariile de
interes;

Cerințe obligatorii:
•

Utilizarea calculatorului la nivel avansat (Microsoft Office – Word, Excel, Adobe, Power Point
etc.) și cunoştinţe de utilizare a internetului (inclusiv wordpress, google drive);

•

Cunoaşterea limbii engleze;

•

Experiență generală de management de proiect: scriere și implementare de proiecte;

•

Capacitatea de a lucra independent;

•

Experiență în gestionarea echipelor și coordonarea de voluntari;

•

Seriozitate și adaptabilitate; Experiență în rezolvarea problemelor și în găsirea soluțiilor;
Rezistența la stres;

•

Constituie un avantaj activitatea de voluntariat în cadrul ONCR
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Tipul contractului: CIM, normă întreagă, program flexibil
Activitatea va fi derulată din București în cadrul Biroului Național al ONCR.
Dacă vrei să te alături echipei noastre trimite-ne C.V.-ul tău, însoţit de o scrisoare de intenţie, până
la data de 13 mai 2018, la adresa de email mihaela.girleanu@scout.ro, cu subiectul mesajului:
Aplicație Coordonator proiect.
Evaluarea aplicaţiilor primite se va face cu respectarea principiului confidenţialităţii şi al egalităţii de
şanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerinţele menţionate şi sunt selectate
pentru interviu.
Te aşteptăm cu drag în echipa noastră! Împreună creăm o lume mai bună!
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