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Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5
Domeniul major de intervenţie 5.2.
POSDRU/135/5.2/S/134154 “RURAL EU-RO COMP - Competente si Antreprenoriat la Standarde Europene in Mediul Rural “

ANUNT SELECTIE EXPERTI TERMEN LUNG
IN CADRUL PROIECTULUI STRATEGIC
POSDRU/135/5.2./S/134154
“RURAL EURO-COMP – Competente si Antreprenoriat la Standarde Europene in
Mediul Rural“
Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana, in calitate de beneficiar al contractului de
finantare POSDRU/135/5.2./S/134154, implementeaza pentru o perioada de 18 luni
proiectului strategic “RURAL EURO-COMP – Competente si Antreprenoriat la
Standarde Europene in Mediul Rural”.
Avand in vedere actiunile ce urmeaza a fi realizate pana la finalul perioadei de
implementare a proiectului si necesitatea asigurarii unei piste de audit adecvate in
cadrul proiectului, Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana cauta experti pe termen
lung, dupa cum urmeaza:
COD 01 - Asistent manager proiect (1 pozitie)
Rezultate solicitate ca urmare a implicarii expertului in cadrul proiectului
•
•
•

•
•
•

Contributie in coordonarea/planificarea/monitorizarea/raportarea/evaluarea actiunilor
din cadrul proiectului, asigurata.
Procesul de verificare a raportarilor tehnice din cadrul proiectului, conform
instructiunilor emise de AMPOSDRU, realizat
Propuneri privind masurile corective necesare ca urmare a verificarilor realizate si
planuri de actiuni pentru implementarea corectiilor necesare, in vederea asigurarii unor
documente calitative, realizat
Urmarirea implementarii planurilor de actiune, realizata.
Contributia la realizarea cererilor de rambursare a cheltuielilor la nivelul
beneficiarului, asigurata.
Contributie la organizarea evenimentelor publice din cadrul proiectului si participarea
la acestea, asigurata

Cerinte specifice:
•
•

studii superioare de lungă durată în domeniile: management, socio-uman, economic,
tehnic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
experienţă in implementare de proiecte finanţate prin Fonduri Europene -minim 1
proiect;
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experienta intr-o pozitie similara de asistent manager in cadrul unui proiect POSDRU
de minim 2 ani
experienţă profesională generală în pozitii care au avut ca si atributii monitorizarea,
verificarea si asigurarea calitatii documentelor realizate la nivelul unei organizatii de
minim 3 ani;
experienta in domeniul achizitilor publice;
cunostinte foarte bune a regulilor si instructiunilor pentru implementarea proiectelor
cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
cunoasterea limbii engleze - nivel avansat;
abilitati in utilizarea PC, a altor echipamente IT si usurinta in gestionarea bazelor de
date
abilități de comunicare;
abilităţi de planificare si 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 deplasari independente in toate cele patru regiuni de implementare a
proiectului;
disponibilitate la program prelungit, in caz de necesitate;
disciplina si eficienţă profesională.

COD 02 – Expert interregional masuri active de ocupare (1 pozitie)
Rezultate solicitate ca urmare a implicarii expertului in cadrul proiectului
•
•

•
•

•

•
•

Contribuție la elaborarea instrumentelor, metodologiilor, ghidurilor etc. privind
implementarea masurilor active de ocupare in cadrul proiectului, realizata.
Contributie in coordonarea, aplicarea si monitorizarea aplicarii corespunzatoare a
instrumentelor, metodologiilor, ghidurilor privind implementarea masurilor active in
cadrul proiectului, realizata.
Sprijin acordat expertilor regionali in implementarea măsurilor active de ocupare, in
legatura directa cu grupul tinta din cadrul proiectului
Contributie la planificarea, organizarea sesiunilor regionale/interregionale de lucru si
la cele privind implementarea masurilor active de ocupare, destinate grupului tinta din
proiect, precum si participarea la acestea, asigurata
Urmarirea si centralizarea datelor privind implementarea masurilor active de ocupare
la nivelul celor patru regiuni vizate de proiect și verificarea acuratetii acestora cu
expertii regionali.
Elaborarea de rapoarte centralizate interregional, de monitorizare a implicarii grupului
tinta in proiect
Participarea la evenimentele publice din cadrul proiectului, inclusiv evenimente
destinate grupului tinta, asigurata
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Sprijin in coordonarea si implementarea interregionala a actiunilor de implicare a
grupului tinta in masurile active de ocupare din cadrul proiectului, acordat

Cerinte specifice:
-

-

studii superioare de lungă durată în domeniile: management, socio-uman, tehnic,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
experienţă in implementare de proiecte finanţate prin Fonduri Europene – minim 2
proiecte;
experienţă profesională generală în pozitii care au avut ca si atributii implementarea
masurilor active de ocupare la nivelul unei organizatii de minim 4 ani;
cunostinte foarte bune a regulilor si instructiunilor pentru implementarea proiectelor
cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
cunosterea limbii engleze - nivel avansat;
abilitati in utilizarea PC, a altor echipamente IT si usurinta in gestionarea bazelor de
date;
abilități de comunicare;
abilităţi de planificare si 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 deplasari independente in toate cele patru regiuni de implementare a
proiectului;
disponibilitate la program prelungit, in caz de necesitate;
disciplina si eficienţă profesională.
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. Termenul de transmitere a CV-urilor este pana la data de
7 aprilie 2014, ora 12.00.
In perioada 07-08 aprilie 2014 va fi realizata etapa preliminara de selectie a CV-urilor
transmise.
In data de 10 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.
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2. ETAPA INTERVIULUI
Interviul va avea loc in data de 11 aprilie 2014 la biroul din Strada Scarlatescu, nr.22, sector
1, Bucuresti.
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 unul dintre managerii proiectelor in care ati
fost implicat. Recomandarile trebuie sa contina si datele de contact (telefon, adresa de mail)
ale managerilor respectivi. Persoanele invitate sa participe la interviu sunt rugate sa detina
aceste recomandari care vor ramane in posesia comisiei de examinare.
3. ETAPA IMPLICARII IN PROIECT
Persoanele care au fost selectate ca urmare a interviului vor fi informate in data de 14 aprilie
2014 si invitate in data de 15 aprilie la biroul din Strada Scarlatescu, nr.22, sector 1,
Bucuresti pentru perfectarea angajamentului legal privind implicarea in cadrul proiectului.
Perioada de implicare in cadrul proiectului este de 18 luni.
Activitatea expertilor se va desfasura in regiunile de implementare ale proiectului: Regiunea
Sud-Muntenia, Regiunea Sud-Est, Regiunea Bucuresti-Ilfov si Regiunea Centru.

