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, 25.08.2020
ANUNȚ SELECȚIE EXPERT SPRIJIN FINANCIAR 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+: 242104 (responsabil proces), recrutează Expert sprijin
financiar (P) 2 partener pentru derularea activităților corespunzătoare partenerului din proiectul
mentionat anterior.

Atribuții generale:
• Participa la elaboreaza procedurii de acordare subventii pentru prevenirea separarii
copilului de familia sa, in cadrul A 3.2.;
• Participa la elaborarea procedurii de acordare subventii pentru reintegrarea copilului in
familia sa, in cadrul A 3.2;
• Verifica, organizeaza si furnizeaza subventiile cate beneficiari; si distribuire ajutoare
acordate;
• Intocmeste dosarele de acordare subventii;
• Monitorizeaza beneficiarii subventilor si modul in care acestea contribuie la imbunatatirea
calitatii vietii grupului tinta;
• Elaboreaza lista beneficiarilor de subventii in cadrul A 3.2
• Urmareste modul de realizare a activitatilor in care este implicat;
• Participa la sedintele echipei de implementare, la intâlnirile periodice cu partenerii si la
întâlnirile de monitorizare
Condiții pentru ocuparea postului disponibil:
Educație solicitata: Studii superioare; - 3 ani
Experiență solicitata: Vechime generala specifica - 2 ani;
- Usurință în exprimarea ideilor;
- Abilitati de comunicare si relationare,
- Asumarea responsabilitaților;
- Rabdare si rezistența la sarcini repetitive
- Capacitate de relaționare interumana asertiva
- Echilibru emoțional;
- Abilitați de lucru cu publicul;
- Spirit de observație;
- Spirit etic si organizatoric;
- Dorința de autoperfecționare si dezvoltare profesionala continua
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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
data de 10.09.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație responsabil
proces - Expert sprijin financiar (P) 1 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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