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ANUNȚ 

 

Fundația EuroEd recrutează formator competențe informatice în cadrul proiectului 

POSDRU/168/6.1/S/144460 „Dezvoltarea economiei sociale în Regiunile Nord-Est și Centru”. 

 

Scopul postului 

Pregatirea și susținerea  activităților de predare a cursului de Competențe cheie, comune mai multor 

ocupații – competențe informatice  în cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/S/144460. 

 

Responsabilități 

- Planifică activitățile de predare a cursurilor de competențe informatice; 

- Organizează activitățile și managementul grupelor de cursanți; 

- Testează și evaluează cunoștințele dobândite de cursanți; 

- Cercetează și identifică nevoile de pregatire; 

- Realizează, livrează și susține programe de training în acord cu necesitațile identificate; 

- Elaborează planuri și materiale de dezvoltare profesională și implementează programele de 

dezvoltare profesională în domeniul informatic; 

 

Abilități: 

- receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, flexibilitate  

- abilități de negociere, comunicare, planificare 

- capacitatea de a redacta lucrări și rapoarte clare și corecte 

- creativitate și adaptabilitate în alternarea activităților 

 

Condiții de eligibilitate: 

- Studii superioare 

- Certificat de formator sau echivalentul acestuia 

- Calificare în domeniu 

- Experiență pe un post similar 

- Experiența în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă constitue un avantaj 
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Conținutul dosarului pentru participarea la procesul de recrutare 

- Curriculum Vitae semnat pe fiecare pagina și datat 

- Acte doveditoare privind studiile și experiența 

- Copie nelegalizată după certificatul de căsătorie- unde este cazul 

- Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte că persoana este aptă de muncă 

 

Data limită de transmitere a candidaturii este 11 mai 2015: 

Telefon: +40 (232) 252 850 

Fundația EuroEd 

Str. Florilor 1C. 

 


