Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Anunt recrutare expert pe termen lung
Fundatia EuroEd, in calitate de beneficiar in cadrul proiectului proiectului POSDRU/168/6.1/S/144460
„Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru”, pentru implementarea cu succes a
activitatilor proiectului, lanseaza un process de selectie a unui expert pe termen lung.
Selectia vizeaza ocuparea unui post de responsabil financiar in cadrul proiectului “Dezvoltarea
economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru”.

Responsabil financiar- 1 post, part-time- 4 ore/zi.
Cerinte:
- Studii: Studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- Vechime necesara: minim 7 ani in specialitatea studiilor;
- Experienta profesionala relevanta in domeniu;
- Flexibilitate si aptitudini organizatorice;
Responsabilitati:
- Realizarea Evidentei cheltuielilor şi a Raportului Financiar;
- Intocmirea cererilor de rambursare intermediare si finale (cu documentele justificative aferente)
- Verificarea documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului;
- Realizare, urmarire şi actualizare cash flow;
- Intocmirea graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare şi Previziuni actualizate;
- Participarea la realizarea achiziţiilor publice şi a dosarelor de achiziţie publică;
- Verificarea respectării bugetului.
- Intocmire note de recepţie,ordine de deplasare,bonuri de consum,etc.
- Raportarea financiara catre organismele de audit si control.
- Menţinerea legăturii cu AM/OI
- Intocmirea statelor lunare de salarii;
- Intocmirea declaratiilor către bugetul de stat, CAS, bugetele fondurilor speciale;
- Verificarea pontajelor şi introducerea datelor;
- Intocmirea si elaborarea fişelor fiscale;
- Verificare rapoarte, fise pontaj, state salarii

Beneficiar:

Parteneri:
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- Intocmire situaţii statistice privind cheltuielile de personal;
- Participarea la elaborarea şi realizarea procedurilor legate de achiziţii publice;
- Participarea la elaborarea notelor contabile, a balanţei de verificare şi a bilanţului contabil;
- Elaborează rapoarte proprii de activitate, timesheet-uri/fișe de pontaj individuale; execută orice alte
dispoziții primite de la managementul ce are legătură directă cu activitățile din proiect.
- Raportarea financiara catre Managerul de proiect si parteneri;
- Elaborarea bugetelor;
- Relationarea cu angajatii si partenerii din cadrul proiectului;
- Defalcarea costurilor pe categorii si monitorizarea lor;
- Analiza liniilor bugetare;
- Primirea, analizarea si verificarea rapoartelor lunare ale coordonatorilor si partenerilor din proiect;
- Prezentarea raportului financiar lunar managerului de proiect;
- Participarea la sedintele de management a proiectului.
- Asigurarea procedurilor financiare necesare implementării proiectului.
- Realizarea rapoartelor financiare.
- Efectuarea plăţilor la timp.
- Intocmirea notelor justificative
- Realizarea completarilor, justificarilor si contestatiilor cererilor de rambursare
Candidatii sunt rugati sa-si depuna CV-ul la sediul Fundatiei EuroEd, Str. Florilor Nr. 1C, pana pe data
31 martie 2015.
Numai CV-urile depuse la data limita vor fi luate in considerare in vederea etapelor urmatoare ale
selectiei. Procesul de selectie a candidatilor va consta in selectarea dintre CV-urile primite a acelora care
respecta cerintele specifice. Candidatii selectati vor fi contactati pentru a se prezenta la interviu.

Beneficiar:

Parteneri:

