PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 POCU/476/4/18/Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14
„Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri - regiunea mai puțin dezvoltată"
Proiect: SĂ NE CREȘTEM COPIII ACASĂ! O ALTERNATIVĂ LA INSTITUȚIONALIZARE PENTRU JUDEȚUL GORJ - COD SMIS
2014+: 129141

București, 15.07.2020
ANUNȚ SELECȚIE EXPERT COORDONATOR TEHNIC PARTENER

FEDERATIA ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL, în calitate de partener în cadrul
proiectului: SĂ NE CREȘTEM COPIII ACASĂ! O ALTERNATIVĂ LA INSTITUȚIONALIZARE PENTRU
JUDEȚUL GORJ - COD SMIS 2014+: 129141, recrutează coordonator tehnic partener (codul
ocupației - 122313 director proiect) pentru coordonarea activitatilor partenerului din proiectul
mentionat anterior.

Atribuții generale:
• Aplica metode de organizare si conducere specifice în vederea realizarii atributiilor în cadrul
proiectului
• Monitorizeaza activitatea echipei partenerului in cadrul activitatii A 4.2.
• Se preocupa pentru cunoasterea tuturor actelor normative în vigoare care au legatura directa cu
implementarea proiectului si actioneaza pentru aplicarea lor
• Elaboreaza tehnici de punere în practica a activitaþilor proiectului / proceduri de lucru si
monitorizeaza desfasurarea lor, in conformitate cu graficul de activitati din Cererea de Finantare
• Asigura mentinerea ordinii si disciplinei în cadrul membrilor Partenerului 1
• Programeaza si conduce întâlnirile periodice ale expertilor pe termen scurt desemnati de partener
in vederea implementarii activitatilor proiectului
• Stabileste atributii, competenþe si responsabilitaþi pentru membrii Partenerului 1si ia deciziile
necesare realizarii tuturor atributiilor stabilite
• Verifica si evalueaza modul de realizare a sarcinilor atribuite membrilor Partenerului 1 implicat in
desfasurarea proiectului
• Raspunde de eficienta si activitatea muncii în domeniu si de îndeplinirea tuturor atributiilor
stabilite
• Informeaza în permanenta în legatura cu evolutia proiectului si cu orice probleme care ar putea sa
survina pe parcursul implementarii
• Instruieste membrii Partenerului 1 în vederea participarii la vizitele pe teren;
• Verifica rapoartele prezentate de catre membrii Partenerului 1
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• Identifica si evalueaza la timp eventualele probleme care pot sa survina în legatura cu
implementarea proiectului
• Studiaza si analizeaza toate actele normative în vigoare ce au legatura directa cu implementarea
proiectului si aplicarea acestora;
• Pregateste si instruieste echipa Partenerului 1 pentru buna desfasurare a proiectului
• Deleaga sarcini pentru buna derulare a activitatilor proiectului expertilor Partenerului 1
• Implementeaza activitati de informare si publicitate în legatura cu asistenta financiara
nerambursabila în conformitate cu Cererea de finantare si cu prevederile Manualul de identitate
vizuala, pentru Partenerul 1
• Asigura disponibilitatea resurselor umane si materiale necesare implementarii eficiente a
proiectului, pentru Partenerul 1, în conformitate cu cele asumate in Cererea de finantare
• Identifica si evalueaza la timp toate problemele ce pot surveni în legatura cu implementarea
proiectului
• Intocmeste Raportul propriu de activitate si fisa de pontaj aferent fiecarei luni lúcrate in proiect
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Condiții pentru ocuparea postului disponibil:
Educație solicitata: Studii superioare, administrative / socio-umane; - 3 ani
Experiență solicitata: Vechime generala specifica - 5 ani;
- abilitati de planificare, concentrare pe sarcina, autoevaluare;
- capacitate de analiza si sinteza
- capacitate de lucru individual si în echipa;
- abilitati dezvoltate de comunicare, relationare si adaptabilitate
Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv in judetul Gorj, precum
si la sediul angajatorului din Mun. Bucuresti.
Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt
indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: daniela.gheorghe@fonpc.ro, până la
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data de 24.07.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert coordonator
tehnic partener POCU/476/4/18/129141.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în
anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de
proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de
vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Mai multe informații despre proiect, găsiți accesând următorul link:

http://fdss.ro/proiecte/proiecte-in-derulare/sa-ne-crestem-copiii-acasa-o-alternativa-lainstitutionalizare-pentru-judetul-gorj-contract-pocu-pocu-478-4-18-129141
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