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Anunt recrutare in cadrul SES 3 

9.02.2015 

 

SES 3 - „ARNIA TOURISM SRL” 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  5  posturi disponibile. 

SES 3 “ARNIA TOURISM SRL” are scop principal implementarea integrata a conceptului de 

economie sociala prin crearea de locuri de munca pentru grupurile vulnerabile in domeniul alimentatiei 

publice. 

 

Ofera urmatoarele servicii: 

- Servicii alimentatie publica 

- Organizare de evenimente 

- Oferirea de servicii/produse de alimetatie publica catre grupuri vulnerabile si catre persoane fizice si 

juridice cu venituri medii. 

 

a. Manager general 

Scopul postului: Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor  in vederea atingerii obiectivelor stabilite 

la cele mai inalte standarde de calitate in cadrul SES 3 SC. ARNIA TOURISM S.R.L. 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. 
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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 

- 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 

 

b. Manager marketing 

Scopul: Coordoneaza activitatile de promovare cursuri si alte activitati destinate grupului tinta in 

cadrul SES 3 SC. ARNIA TOURISM S.R.L. infiintat in cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/S/144460„ 

Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru” 

Responsabilitati 

-Concepe strategia de promovare a cursurilor 

-Concepe materialele de promovare si informare, supervizeaza realizarea lor, se ocupa de distribuirea 

lor 

-Promoveaza in randul cursantelor posibilitatea participarii la vizita de studiu la partenerul transnational 

-Coordoneaza promovarea cursurilor si a activitatilor legate de cursuri prin diferite cai de promovare 

(materiale tiparite, promovare on line, in presa) 

Cerinte 

- Studii superioare 

- Experienta  anterioara in promovare/marketing minim 5 ani. 

- rezistenta la sarcini repetitive si stres; 

- integrare in colectiv (sociabilitate); 

- echilibru emotional; 

- volum solid de cunostinte teoretice si practice; 

- profil etic/integritate; 
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- eficienta profesionala (capacitate de mobilizare crescuta pentru finalizarea cât mai operativa a tuturor 

sarcinilor si atributiilor ce-i revin, planificarea succesiunii activitatilor pentru incadrarea in termenele 

scontate); 

- receptivitate 

 

c. Bucatar 

Scopul: Titularul postului are rolul de a asigura prepararea  comenzilor (meniurilor) într-o maniera 

eficienta si profesionista. 

Responsabilitati 

- Raspunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor 

de executie a acestora; 

-  Pastrareaza în bune conditii ustensilele si aparaturile; 

-  Respecta normele de igiena si securitate a muncii; 

- Utilizeaza resurselor existente, exclusiv în interesul firmei. 

- Capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in conformitate cu meniul restaurantului. 

Cerinte 

- Studii medii 

- Abilitati culinare dovedite 

- Imaginatie culinara, ordonat si disciplinat 

- Rezistenta mare la stres 

- Atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii 

-Disponibilitatea de a lucra in ture. 

 

d. Ospatar 

Scopul: Titularul postului are rolul de a asigura servirea impecabila a clientilor cu produsele/ 

mancarurile/ bauturile comandate de catre acestia. 

Responsabilitati 

- Asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii notelor de plata si predarea sumelor 

incasate la sfarsitul turei catre seful de sala. 

- Prezentarea la fiecare masa a bonului fiscal si al notei de plata. 

- Raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite. 
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Cerinte 

- Preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista; 

- Acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor; 

- Cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la 

felurile de mancare, tacamuri si bauturi. 

 

e. Lucrator in bucatarie 

Scopul: Exercitarea cunostintelor proceselor tehnologice de preparare a alimentelor. 

Responsabilitati 

- Raspunde de pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii 

- Raspunde de respectarea normelor de igiena si securitate a muncii 

- Raspunde de utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei 

- Respecta cu strictete igiena personala (halat, boneta, incaltaminte) cat si igiena bucatariei 

- Utilizeaza resursele existente exclusiv in interesul firmei. 

Cerinte 

- Asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor, 

semipreparatelor si a preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare. 

- Participa la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la realizarea comenzilor de 

aprovizionare. 

- Debaraseaza si asigura curatenia bucatariei. 

- Face prelucrarile preliminare gatitului- sorteaza, curata, spala, divide si mai apoi gateste- fierbe, frige, 

coace, prajeste. 

 

Data limita de transmitere a candidaturii  este 23 februarie 2015: 

Telefon: +40 (232) 252 850 

Fundatia EuroEd 

Str. Florilor 1C, 

700513 Iasi, Romania 

contact@euroed.ro  
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