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ANUNŢ RECRUTARE
Asociatia FLAG Dunărea Dobrogeană cu sediul în Şos. Constanţei, Nr. 18, Hârşova, Judeţul
Constanţa, în vederea implementării Strategiei intitulată „Dezvoltarea comunităţilor pescăresti prin
implementarea Strategiei de Dezvoltare locală integrată in zona Dunărea Dobrogeană ", finantata
prin Prioritatea Uniunii 4 a Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014‐2020,
Organizează:
Concurs pentru ocuparea următorului post:
‐ FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ ‐1 POST
perioada determinata de 36 luni;
norma de munca de 8 ore pe zi.
Conditii de participare pentru post de facilitator de dezvoltare comunitara :
Specificatiile postului:
 Nivel de studii : superioare
 Experienta : minim 1 an in studii superioare
Cerinte pentru ocuparea postului:
 Detinerea de studii superioare finalizate
 Permis de conducere categoria B
 Experienta anterioara generala in domeniul comunicarii / relatiilor publice
 Abilitati de comunicare, management, planificare, organizare
 Integritate profesionala (atitudine profesionala impartiala)
 Receptivitate la solicitarile profesionale
 Capacitate de adaptare si implementare, in urma insusirii aspectelor legislative
 Capacitate de analiza, atentie la detalii , initiativa, seriozitate
 Spirit de echipa si capacitate de a lucra independent
 Disciplina si eficienta profesionala
 Abilitati in utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice
Constituie un avantaj:
 Calificari si instruiri in domeniul comunicarii, relatiilor publice si managementului de
proiect
 Experienta anterioara cu proceduri similare, managementul fondurilor europene
nerambursabile
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CONTINUTUL DOSARULUI APLICANTULUI:
 Cerere de inscriere la concursul de angajare, cu mentiunea clara a postului pentru care aplica
 Carte de munca, adeverinta de vechime sau alte documente care sa ateste vechimea in munca
 Curriculum Vitae – semnat si datat in original
 Copie dupa actul de identitate
 Copie dupa diploma de absolvire a studiilor , specifice cerintelor postului
 Certificat de cazier judiciar
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
 Copii dupa alte diplome / certificare care sa ateste calificarea sa, cunostintele dobandite prin
specializari specifice cerintelor pentru ocuparea postului pentru care aplica.
 Recomandari angajatori si beneficiari – semnate
Termenul limita de depunere al dosarelor este : 31.01.2020, ora 12:00
Selectia candidatului va fi realizata de catre manager, in data de 31.01.2020, iar rezultatul va fi
afisat pe site.
Orice alte informaţii se pot afla accesand site‐ul http://afdd.ro/

Aprobat,
Feodorov Laurenţiu Adrian
Manager de proiect
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