ANUNT SELECTIE PERSONAL ADMINISTRATIV

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana, angajeaza persoana cu experienta pentru a
indeplini atributii de secretariat/administrativ, dupa cum urmeaza:
Personal administrativ/secretariat (1 pozitie) – perioada 12 luni
Atributii specifice:
- Realizarea
colectarii
si
transcrierii
corespondentei
de
orice
tip,
si evidentierea lor in documente scrise sau in situatii informatice
- Sorteaza si inregistreaza corespondenta primita in registrul de intrari-iesiri (numar,
data, denumirea firmei, telefon, continutul mesajului, alte informatii considerate
necesare)
- Executarea lucrarilor de birou de importanta limitata cum sunt: clasarea
dosarelor, utilizarea de fotocopiatoare, scanere, pastrarea si operarea
in diverse registre de evidenta;
- Gestionarea indosarierii documentelor;
- Preluarea si transmiterea de mesaje sau informatii, expedierea corespondentei prin fax,
e-mail sau posta;
- Distribuirea documentelor catre membrii asociatiei;
- Urmarirea termenelor stabilite de catre membrii asociatiei in realizarea sarcinilor de
catre ceilalti angajati, colectarea documentelor necesare si inaintarea acestora catre
presedintele, vicepresedintele asociatiei;
- Participarea la intalnirile de lucru ale echipei asociatiei si redactarea proceselor
verbale aferente intalnirilor la care participa;
- Intocmirea si redactarea de corespondenta simpla sau alte inscrisuri;
- Primirea de vizitatori si asigurarea protocolului necesar intalnirilor;
- Receptionarea/redirijarea apelurilor telefonice;
- Pregatirea documentelor curente in vederea arhivarii acestora.
- Completeaza borderourile pentru curier, plicurile trimise recomandat (prin curierat
rapid sau posta normala), completeaza adresele pe plicuri, impacheteaza coletele,
inregistreaza plicurile trimise.
- Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii
acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale asociatiei in limitele respectarii
temeiului legal.
- Pregatire documente de implementare in contextul cererilor de rambursare si / sau
cererilor de plata.
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Cerinte specifice:
- minim studii medii absolvite;
- experienţă in activitati de secretariat/administrativ de cel putin 2 ani
- experienta in activitati de secretariat in cadrul proiectelor finanţate din fonduri
europene -minim 1 proiect;
- Cunoastere proceduri implementare proiecte POSDRU
- cunoasterea limbii engleze constituie un avantaj;
- foarte bune abilitati in utilizarea PC (pachetul office) si a altor echhipamente IT si
usurinta in gestionarea bazelor de date;
- persoana sociabila cu foarte bune abilități de comunicare;
- abilităţi de organizare;
- capacitate de analiză, atenţie la detalii, iniţiativă, seriozitate;
- integritate profesională (atitudine profesională imparţială, profil etic);
- receptivitate crescută la solicitările profesionale;
- capacitate de adaptare și implementare;
- spirit de echipă și capacitate de a lucra independent;
- disponibilitate la program prelungit, in caz de necesitate;
- disciplina si eficienţă profesională;
- disponibilitate la deplasari independente in alte localitati din tara, in functie de
activitatile curente ale asociatiei
PROCESUL DE SELECTIE
1. ETAPA PRESELECTIEI DE CV-uri
Persoanele interesate sunt rugate sa transmita CV-ul in format EUROPASS la adresa de email: asociatia_europa@yahoo.com cu mentiunea “pentru post adminstrativ/secretariat”.
Relatii la telefon 0372 767 850.
Termenul de transmitere a CV-urilor este pana la data de 10 aprilie 2014, ora 16.00.
In perioada 10-11 aprilie 2014 va fi realizata etapa preliminara de selectie a CV-urilor
transmise.
In data 14 aprilie 2014, persoanele ale caror CV-uri au fost preselectate vor fi invitate sa
participe la cea de-a doua etapa a procesului de selectie INTERVIUL.
NOTA! Vor fi anuntate despre rezultatele preselectiei si invitate sa participe la interviu numai
persoanele ale caror CV-uri au fost preselectate.
2. ETAPA INTERVIULUI
Data pentru interviu va fi anuntata dupa 14 aprilie 2014. Interviul va avea loc in Bucuresti, str.
Scarlatescu nr. 22, et. 2, interfon 3.
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In aceasta etapa, persoanele interesate ale caror CV-uri au fost preselectate, sunt rugate sa
detina exemplare fotocopiate dupa documentele justificative care atesta informatiile
prezentate in CV. Documentele respective vor fi analizate in timpul interviului de catre
comisia de examinare si returnate detinatorului la parasirea biroului.
Se solicita mimim o recomandare in original de la un reprezentant legal al unei
organizatii in care ati fost implicat. Recomandarea trebuie sa contina si datele de contact
(telefon, adresa de mail) ale managerilor/ reprezentantilor legali respectivi. Persoanele invitate
sa participe la interviu sunt rugate sa detina aceste recomandari care vor ramane in posesia
comisiei de examinare.
Angajamentul legal se va incheia pe o perioada de 12 luni cu posibilitatea prelungirii, in
functie de rezultatele obtinute, pentru alte activitati ale Asociatiei Europa pentru Dezvoltare
Umana.
Activitatea se va desfasura in Bucuresti, in regim full-time, cu posibile deplasari in regiunile
de implemetare a proiectului.
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