Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Rolul dialogului social în domeniul incluziunii sociale active
ANUNŢ ANGAJARE
Asociația CRIES-Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice si Solidare din Timişoara
scoate la concurs 8 poziţii pentru postul de coordonator local în cadrul proiectului
strategic Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active, 20102013, co-finanţat prin Fondul Social European. Aceştia urmează să fie angajaţi, câte
unul, pentru municipiile: Bucureşti, Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Sibiu şi
Timişoara.
Responsabilităţi generale:
 implicare în dezvoltarea la nivel local a unui Grup Local de Acţiune în Domeniul
Incluziunii Sociale prin identificarea şi contactarea actorilor relevanţi (minim 15
membrii reprezentanţi ai societăţii civile, ai pacturilor locale/regionale de
incluziune social, reprezenanţi ai camerelor de comerţ şi industrie, reprezentanţi
ai asociaţiilor agricole şi meşteşugăreşti);
 implicare în organizarea unor sesiuni de formare a membrilor Grupurilor Locale
de Acţiune în privinţa metodologiei de elaborare a indicatorilor de bunăstare şi a
Planurilor Locale de Acţiune în domeniul Incluziunii Sociale;
 implicare în coordonarea procesului de construire a indicatorilor de bunăstare şi
a Planurilor Locale de Acţiune în domeniul Incluziunii Sociale;
 răspunde de organizarea la nivel local de intalniri cu membrii Grupului Local de
Acţiune organizarea schimburilor naţionale şi internaţionale de experienţa şi de
asistenţă în furnizarea de către experţi a serviciilor de mentoring şi consultanta
pentru beneficiarii direcţi, care vor fi implicaţi în implementarea de proiecte în
domeniul incluziunii sociale;
 sprijinirea beneficiarilor finali în dezvoltarea activităţilor/iniţiativelor pilot în
domeniul incluziunii sociale;
 păstrarea legăturii cu echipa de management şi experţii proiectului;
 comunicarea la nivel local a obiectivelor şi rezultatelor proiectului.
Profilul candidatului:
 studii superioare finalizate în domeniul ştiinţelor sociale;
 bune cunoştinţe de limbă engleză (cunoaşterea limbii franceze constituie un
avantaj);
 cunoștințe de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
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 capacitate de a lucra individual, abilităţi organizatorice şi bune abilităţi de
relaţionare cu diferiți actori (proiecte realizate în colaborare cu instituţii publice,
organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai mediului economic);
 bune abilități de comunicare, negociere și mediere;
 bune abilităţi de analiză şi sinteză;
 constituie avantaj experienţa în proiecte similare de consultare civică, sau
proiecte de interes comunitar, derulate în cadrul organizaţiilor neguvernamentale.
Se oferă:
 contract de muncă pe o perioadă de 23 luni (aprilie 2011-iulie 2013);
 normă de lucru: 2 ore/zi;
 salariu net: 1.100 RON/lună;
 oportunitatea de a participa într-o echipă de lucru internaţională;
 participarea la schimburi de experienţă naţionale şi internaţionale în domeniul
incluziunii sociale.
CV-urile în format european și scrisoarea de intenție pentru ocuparea postului vor fi
transmise pe adresa mihaela.vetan@cries.ro , până la data de 30 martie 2011.

