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 in cadrul SES 2
20.03.2015
SES 2- CENTRUL EDUCATIONAL EuroEd infiintat in cadrul proiectului
POSDRU/168/6.1/S/144460 „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru - anunta
demararea procesului de recrutare pentru postul vacant de Manager General.

Scopul postului
Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor in vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai
inalte standarde de calitate in cadrul SES 2 “Centru educational EuroEd” infiintat in cadrul proiectului
POSDRU/168/6.1/S/144460„ Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru”

Responsabilitati
- Coordoneaza activitatile in scopul imbunatatirii capitalului uman prin aplicarea de masuri orientate
atat catre accesul la educatie si dezvoltare continua cat si catre promovarea incluziunii sociale.
- Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare catre
finantatori, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte
-Pregateste noi proiecte care valorifica expertiza existenta la nivelul organizatiei si rezultatele
anterioare si stabileste buget pentru fiecare activitate in parte pe care le inainteaza spre aprobare
responsabilului financiar.
- Verifica gradul de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor
propuse.

Cerinte:
- Competente specifice de management de proiect dobandite in urma unor cursuri/studii de specialitate
si/sau experienta in management de proiect
- Cunostinte operare Pc - Office, Power Point,Navigare Internet
- Abilitati de comunicare
- Abilitati de ascultare si exprimare fluenta, clara, concise
- Abilitati de planificare si organizare
- Capacitate de coordonare
Beneficiar:

Parteneri:
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- Responsabilitate personala si putere de decizie
- Usurinta in colaborarea cu grupuri mari de personae
- Abilitati de negociere, diplomatie
- Corectitudine, receptivitate, orientare catre nou, flexibilitate si creativitate
- Eficienta personala
- Spirit de echipa
SES 2 “CENTRUL EDUCATIONAL EUROED” are principalul scop imbunatatirea capitalului uman
prin aplicarea de masuri orientate catre accesul la educatie si dezvoltarea continua, cresterea ocuparii, instruire
si sanatate, promovarea incluziunii sociale.
Ofera urmatoarele servicii:
- Cursuri de initiere/perfectionare pentru adulti (cursuri de limba engleza si germana).
- Servicii de consiliere si sprijin orientare profesionala, la cerere.
- Cursuri de limbi straine pentru copii.
- Activitatii educationale pentru copii: educatie pentru lectura, alfabetizare, stil de viata sanatos, after
school, dezvoltare deprinderi de invatare activa.

Data limită de transmitere a candidaturii este 31 martie 2015:
Telefon: +40 (232) 252 850
Fundația EuroEd
Str. Florilor 1C,
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