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ANUNȚ 

 

Fundația EuroEd recrutează formator de formatori în cadrul proiectului 

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

 

Scopul postului 

Realizează activități de pregătire, susținere, formare și dezvoltare a competențelor profesionale pentru 

Grupul Țintă în cadrul proiectului „Dezvoltarea economiei sociale în Regiunile Nord-Est și Centru” în 

vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în cererea de finanțare. 

 

Responsabilități 

- Concepe propriile activități de instruire / formare a instructorilor / formatorilor și elaborează strategia 

de formare. 

- Stabilește scopurile și obiectivele instruirii și / sau prezentărilor, precum și metodele de instruire. 

- Elaborează materialele de training, studiile de caz, role-play etc. 

- Stabilește expertiza necesara în scopul realizării ofertei de formare, pe baza cunoștințelor de 

specialitate. 

- Predă și realizează managementul grupelor de cursanți. 

- Testează și evaluaează cunoștințele dobândite de Grupul țintă al proiectului. 

- Cercetează și identifică nevoile de pregătire. 

- Realizează, livrează și susține programe de training în acord cu necesitățile identificate. 

- Elaboreaza planuri și materiale de dezvoltare profesională și implementează programe de dezvoltare 

profesională. 

- Elaborează materiale, teste și alte materiale didactice. 

- Face parte din comisia de examinare în cadrul examenului final de absolvire organizat pentru grupele 

la care a predat. 

 

Competențe necesare: 

- cunoștințe de psihologie umană; 

- abilități de negociere, de coordonare și planificare; 

- raționament logic, capacitate de analiză și de sinteză; 

- competențe în luarea deciziilor și asumarea responsabilităților; 
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- obiectivitate, atitudine profesionistă; 

- corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate și creativitate; 

- echilibru emoțional, constanță în atitudini și manifestari; 

  -     atitudine pozitivă și abilitați de a se mobiliza și de a-i mobiliza pe alții. 

 

Condiții de eligibilitate: 

- Studii superioare 

- Certificat de formator sau echivalentul acestuia 

- Experiență pe un post similar 

- Experiența în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă constitue un avantaj 

 

Conținutul dosarului pentru participarea la procesul de recrutare 

- Curriculum Vitae semnat pe fiecare pagina si datat 

- Acte doveditoare privind studiile si experienta 

- Copie nelegalizata dupa certificatul de casatorie- unde este cazul 

- Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte ca persoana este apta de munca 

 

Data limită de transmitere a candidaturii este 20 iulie 2015: 

Telefon: +40 (232) 252 850 

Fundația EuroEd 

Str. Florilor 1C. 

 


