Fundația World Vision România
Str. Rotașului nr. 7, sect 1
București

Anunț
Postul: Expert Local (Specialist relatii sociale , cod COR 243212 )
Localizare: ADP Cluj, ADP Valcea, ADP Craiova, ADP Iasi-Vaslui, ADP Ialomita
Proiect: Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și
transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea
reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor
Comunitare Consultative - ID 111683
Departament: GAM
Norma: 2 ore/zi
Numar posturi: 5
Responsabilitati majore:
1. Responsabil de monitorizarea activităților derulate la nivelul fiecărei comunități din proiect și cu
mobilizarea membrilor acestora în vederea implicării lor în proiect.
2. Contribuie la identificarea și consolidarea grupului țintă la nivel local/regional prin colaborarea cu
instituții locale și județene, precum și ONG-uri cu responsabilități în domeniul protecției
copilului (DGASPC, AJPIS etc.) în vederea creării unui grup de lucru capabil să elaboreze
propuneri de politici publice referitor la reglementarea normelor de funcționare ale Structurilor
Comunitare Consultative.
3. Asigură comunicarea și dialogul dintre echipa de proiect, echipa de implementare a proiectului și
autoritățile publice locale, inițiind întâlniri de lucru și participând alături de echipa de proiect la
aceste întâlniri.
4. Dezvoltă, operaționalizează și coordonează implementarea modelului (Consiliile comunitare
consultative (CCC) în fiecare comunitate din regiune și organizează întâlniri de lucru pentru
CCC urile create.
5. Întocmește documentația specifica pentru raportarea activităților în conformitate cu standardele
impuse de finanțator;
6. Participă la întâlnirile de lucru inițiate de echipa de proiect pe toată durata de desfășurare a
proiectului.
7. Respecta normele de Protecția Muncii, a securității și sanătății în muncă.
8. Respectă valorile și misiunea Fundației World Vision România.
Studii, cunoștințe, abilități, aptitudini
1. Studii superioare în domeniul stiințelor socio-umane;
2. Minim 3 ani experienta în domeniul protecției copilului;
3. Minim 1 an experienta în proiecte de mobilizare comunitara;
4. Competente si abilitati sociale dezvoltate (abilitati de comunicare si relationare, capacitate de
planificare si organizare);
5. Capacitate si abilitati de lucru cu stakeholderii locali si regionali, inclusiv pentru creare de retele
si platforme de lucru;
6. Cunostinte si competente specifice protecției drepturilor copiilor;
7. Experiență în constituirea de grupuri locale de initiativă;
8. Abilitati de operare PC;
9. Abilitati de lucru in echipa;
10. Abilitatea de a efectua sarcinile de lucru cu supervizare minima;
11. Permis de conducere cat. B;
12. Disponibilitate de a calatori in interes de serviciu 50%.
Termen limită pentru trimiterea CV-ului: 27.09.2018
Candidaii interesati vor inainta CV-ul catre:
Diana Matei, Manager Resurse Umane, diana_matei@wvi.org
Alexandra Păgidean, Specialist Relații de Muncă, alexandra_pagidean@wvi.org;
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