117/09.06.2017
ANUNȚ SELECȚIE ANGAJAȚI

SC ROGEPA SRL, partener în cadrul proiectului „Incubatorul socio-medical
– instrument de inovare socială” cod 101853, organizează în perioada 09.06.2017 –
19.06.2017 selecție de resurse umane.
Posturile pentru care se organizează selecția sunt:
•

Coordonator activități formare (1 post)
Cerințe:

Studii superioare finalizate
Curs de perfectionare/specializare – Formator CNFPA/ANC
Operare PC: Corel, Word, Excel, Internet
Min 10 ani experiență în domeniul formării profesionale
Min 5 ani experiență în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană
Competențe solicitate
Expertiză în:
Realizarea activităților de formare,
Evaluarea participanților la formare,
Proiectarea și autorizarea programelor de formare,
Organizarea programelor și a stagiilor de formare,
Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor de formare.
•

Coordonator activități informare și consiliere pe piața muncii (1 post)
Cerințe:

Studii superioare finalizate
Min 10 ani experiență în domeniul consilierii și orientării profesionale și în domeniul
formării profesionale
Min 5 ani experiență în domeniul implementarii proiectelor cu finanțare europeană
Operare PC: Word, Excel, Internet
Competențe solicitate
Expertiză în:
Intocmirea rapoartelor si administrarea documentelor specifice,
Adoptarea deciziilor,Lucrul în echipă,
Culegerea și organizarea informațiilor,
Planificarea activității proprii,
Comunicarea interpersonală,

Consilierea profesională.
•

Expert multimedia pentru informare și consiliere (1 post)
Cerințe:

Studii superioare finalizate
Experiență în tehnoredactare, managementul fișierelor multimedia, domeniul
implementării proiectelor cu finanțare europeană și management baze de date
Operare PC: Word, Excel, Internet
Competențe solicitate
Expertiză în:
Creare și management baze de date,
Crearea şi intretinerea unui website/ portal online,
Managementul fișierelor multimedia, organizarea și administrarea lor.
Competente informatice
Tehnoredactare si design materiale in format web si print;;
Realizare materiale digitale, print si on-line pentru informare si consiliere
•

Expert multimedia pentru formare (1 post)
Cerințe:

Studii medii/superioare
Operare PC: Corel, Photoshop, Adobe Illustrator, Word, Excel, Internet nivel avansat
Min 10 ani experiență profesională specifică
Competențe solicitate
Expertiză în:
Proiectarea conținutului informațiilor pentru comunicarea vizuală și audio, pentru
publicare și imprimare,
Crearea și intreținerea unui website și unei platforme de învățare online,
Managementul fișierelor multimedia, organizarea și administrarea lor,
Integrarea TIC în procesele de formare,
Tehnoredactare și design suporturi de formare( web/print),
Organizarea, Proiectarea și implemetarea programelor de formare inclusiv prin elearning;
•

Consilier informare și orientare pe piața muncii- pregătire instrumente de
consiliere (1 post)
Cerințe:

Studii superioare în psihologie/sociologie
Curs de perfecționare/specializare – Consilier informare și orientare privind cariera
CNFPA/ANC

Min 5 ani experiență profesională specifică
Competențe solicitate
Expertiză în:
Întocmirea instrumentelor de analiză și elaborarea psihoprofesiogramelor,
Evaluarea psihoprofesională a clienților,
Instruirea clientilor pentru automotivare,
Consilierea profesională,
Capacitatea de analiză,decizie,selectare.
•

Consilier expert piața muncii (1 post)
Cerințe:

Studii superioare
Curs de perfecționare/specializare – Consilier informare și orientare privind cariera
CNFPA/ANC
Min 1 an experiență profesională specifică
Competențe solicitate
Expertiză în:
Consilierea profesională,
Informarea privind piața muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea și
autoevaluarea,
Consilierea profesională și instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de
muncă și de prezentare la interviuri,
Întocmirea rapoartelor și administrarea documentelor specific,
Administrarea și prelucrarea informațiilor cu ajutorul tehnicii de calcul,
Culegerea și organizarea informațiilor,
Comunicarea interpersonală.

•

Economist (1 post)
Cerințe:

Studii superioare finalizate în domeniul economic
Min 3 ani experiență în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană
Operare PC: Word, Excel, Internet
Competențe solicitate:
Capacitate de analiză şi sinteză a informațiilor
Abilitați bune de planificare, organizare și monitorizare
•

Secretar (1 post)
Cerințe:
Studii medii/superioare

Operare PC: Word, Excel, Internet
Competențe solicitate:
Receptivitate crescută la solicitările profesionale, capacitate de adaptare
Abilități bune de planificare.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei,
Cod apel POCU/20/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma)
aflate în risc de sărăcie și excluziune social.

Bibliografie obligatorie: Programul Operațional Capital Uman- Ghid Condiții generale,
Apel POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma)
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri
integrate- Ghid Condiții specifice 4.2
CV-urile candidaților (în format europass) împreună cu documentele care atestă
competențele solicitate și experiența specifică (diplome, certificate, adeverințe etc) se
transmit pe adresa de e-mail mail@rogepa.org sau se depun la sediul din Baia
Mare, Bd. Unirii nr.16 camera 20.
Data limită de depunere / transmitere a documentelor: 18.06.2017, ora 14:00.
Candidații vor fi contactați telefonic după înregistrarea candidaturii lor.
Selecția va consta în analiza dosarelor și interviu.
Selecția dosarelor și interviul vor avea loc în data de 19.06.2017 la sediul din
Baia Mare, Bd. Unirii nr.16 camera 20.
Pentru informații suplimentare sunați la telefon 0744787557.

Liviana Marinescu
Manager

