Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

ANUNȚ
Fundația EuroEd recrutează formator limba engleză în cadrul proiectului
POSDRU/168/6.1/S/144460 „Dezvoltarea economiei sociale în Regiunile Nord-Est și Centru”.
Scopul postului
Pregătirea și predarea cursului de Competențe cheie comune mai multor ocupații-comunicare în
limba engleză 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
- Planificarea activităților de predare a cursurilor de limba engleză
- Predarea și managementul grupelor de cursanți
- Testarea și evaluarea cunoștințelor dobândite de cursanți
- Cercetarea și identificarea nevoilor de pregătire a grupului țintă
- Planificarea și susținerea programului de formare în acord cu necesitațile identificate
Abilități:
- receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, flexibilitate
- cunoștințe de pedagogie, psihologie educațională,
- abilități de negociere, comunicare, planificare
- capacitatea de a redacta lucrări și rapoarte clare și corecte
- creativitate și adaptabilitate în alternarea activităților
- obiectivitate în evaluare
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 10 mai 2015:
Telefon: +40 (232) 252 850
Fundația EuroEd
Str. Florilor 1C.

