
 
Organizația Naționala Cercetașii României - Filiala Brașov ”Virgil Oni țiu”,  
în calitate de partener în cadrul proiectului ”Fiecare are dreptul al educație” 

 

ANGAJEAZĂ 
experți pentru implementarea proiectului 

 

Nr. 
crt.  

Denumirea 
postului Condiții minime obligatorii 

Constituie un avantaj pentru dvs.* 
* Se vor solicita dovezi: certificate, 

adeverințe sau copii după alte documente 
doveditoare 

Durata 
contractul

ui de 
muncă 

Norma 
de lucru 

1. 

Coordonator 
program prevenție 

abandon școlar 
1 POST 

Studii superioare 
Experiență generală de muncă minim 5 ani 

Experiența în lucrul cu copii din medii 
defavorizate și în risc de abandon școlar 

Implicarea anterioară în activități de 
voluntariat 

Implicarea anterioară în activități 
nonformale 

Permisul de conducere categoria B 
 

10 luni 8 ore/zi 

2. 
Psiholog/Pedagog 

1 POST 

Studii superioare 
Experiență generală de muncă minim 5 ani 

Experiență specifică minim 3 ani 
10 luni 8 ore/zi 

3. 
Asistent social 

1 POST 
Studii superioare 

Experiență generală de muncă minim 5 ani 
10 luni 8 ore/zi 

4. 
Animator socio-

educativ 
3 POSTURI 

Studii medii sau superioare 
Experiență generală de muncă minim 5 ani 

9 luni 8 ore/zi 

5. 
Profesor de 
matematică 

1 POST 

Studii superioare 
Experiență generală de muncă minim 3 ani 

Experiență specifică minim 1 an 
9 luni 4 ore/zi 

6. Expert deprinderi de Studii superioare 9 luni 4 ore/zi 



viață independentă 
1 POST 

Experiență generală de muncă minim 3 ani 
Experiență specifică minim 1 an 

7. 
Expert activități 

nonformale 
1 POST 

Studii superioare 
Experiență generală de muncă minim 3 ani 

Experiență specifică minim 1 an 
9 luni 4 ore/zi 

8. 
Secretară 
1 POST 

Studii medii sau superioare 
Experiență generală de muncă minim 3 ani 

Implicarea anterioară în activități de 
voluntariat 

Implicarea anterioară în activități 
nonformale 

Experiență specifică anterioară 

10 luni 8 ore/zi 

9. 
Șofer 

1 POST 

Studii medii sau superioare 
Experiență generală de muncă minim 3 ani 

Permis de conducere categoria B de minim 3 ani 

Permis de conducere categoria D 
Experiență specifică anterioară 

10 luni 8 ore/zi 

10. 
Expert contabil 

1 POST 

Studii superioare 
Membru activ CECAR 

Experiență generală de muncă minim 5 ani 
Experiență specifică minim 3 ani 

Implicarea anterioară în activități de 
voluntariat 

Experiență anterioară în ceea ce privește 
contabilitatea pentru ONG-uri și pe fonduri 

structurale 
Permis conducere categoria B 

10 luni 
2-4 

ore/zi 

 
OFERIM** 

• Curs de pregătire inițială 
• Salarizare peste media profesională specifică fiecărui post 
• Decontarea cheltuielilor de transport în afara localității de domiciliu 
• Oportunitatea de a colabora pe alte proiecte ulterior finalizării contractului inițial 

 
** Activitățile proiectului se desfășoară în Municipiul Brașov și în Municipiul Săcele. Grupul țintă este reprezentat de 285 de copii. 

 



CONDIȚII DE APLICARE 
Documentele solicitate mai jos se trimit pe adresa de e-mail proiect.educatie.2015@gmail.com până la data de 11.02.2015, ora 20:00  

• CV în format EuroPass – cele transmise în alt format nu vor fi luate în considerare; 
• Scrisoare de intenție în care menționați: datele dvs. de contact, postul pentru care candidați și în ce fel îndepliniți condițiile minime obligatorii, 

respectiv pe cele care constituie un avantaj pentru dvs. – cele incomplete nu vor fi luate în considerare. 
 
IMPORTANT!  

1. Transmiteți CV-ul și scrisoarea de intenție NUMAI DACĂ ÎNDEPLINIȚI CONDIȚIILE MINIME OBLIGATORII ( și timpul dvs. și al nostru este 
la fel de important); 

2. Transmiteți CV-ul pe FORMATUL SOLICITAT și atașați și scrisoarea de intenție care conține TOATE informațiile solicitate (nu vrem să vă 
irosiți șansa de a demonstra că sunteți buni profesioniști, pentru că ați fost neatenți sau superficiali); 

3. Puteți aplica NUMAI pentru un singur post; 
4. Respectați termenul limită. 

 
 

NUMAI PERSOANELE CARE INDEPLINESC INTOCMAI TOATE CO NDIȚIILE DE APLICARE VOR FI INVITATE LA INTERVIU. 
Nu vom oferi informații suplimentare telefonic, prin e-mail sau în alt mod. 

 
 
 
 

VĂ AȘTEPTĂM AL ĂTURI DE NOI PENTRU A SPRIJINI EDUCA ȚIA COPIILOR DIN ROMÂNIA! 
 
 


