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Anunț recrutare Expert în domeniul financiar-economic 

 
Postul: Expert în domeniul financiar-economic (Consilier/expert/inspector/referent/economist în 
economie generală, cod COR 263102) 
Localizare: Biroul Zonal Dolj (Craiova) 
Proiect: Factis - Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată şi sustenabilă! ID 
113890, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020 (detalii despre proiect, pe www.worldvision.ro) 
Norma: 4 ore/zi, durată determinată 
Numar posturi: 1 
 
Responsabilităţi majore: 

- Contribuie la implementarea regulamentului concursului planurilor de afaceri (schemei de 
minimis). 

- Elaborează şi aplică instrumentele de evaluare a componentei antreprenoriale. 
- Indrumă şi consiliază beneficiarii ajutorului de minimis. 
- Monitorizează periodic afacerile demarate pe parte financiară, centralizează informaţii şi 

raportează stadiile de implementare a acestora. 
- Consiliază şi informează beneficiarii ajutorului de minimis în domeniul financiar, şi acolo unde 

este cazul, îi direcţionează către servicii specializate. 
- Se asigură că beneficiarii ajutorului de minimis respectă prevederile privind cheltuirea sumelor 

conform contractelor de finanţare pentru acordarea granturilor, şi acolo unde este cazul, oferă 
asistenţă şi consiliere în acest sens. 

- Participă la întâlnirile de lucru cu echipa proiectului şi la cele de instruire. 
- Elaborează rapoartele de activitate şi progres. 

 
Studii, cunoştinţe, abilităţi, aptitudini 

- Studii superioare de specialitate – 3 ani 
- Experienţă în proiecte de dezvoltare economică/antreprenoriat social/sectorul financiar-economic 

– 2 ani 
- Experienţă profesională generală de minimum 3 ani – 2 ani 
- Bune abilităţi de organizare şi planificare 
- Bune capacităţi de analiză şi sinteză 
- Abilităţi de lucru în echipă 
- Bună operare PC (Word, Excel, Power Point) 
- Permis conducere cat B – preferabil 
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare 
- Cunoaşterea limbii engleze nivel B1- utilizator independent nivel 1 

 
Termen limită pentru trimiterea CV-ului: 22.06.2020 
 
Candidaţii interesaţi vor trimite CV-ul către: claudia_alexandru@wvi.org   
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucureşti, Tel. 021-2229101/Fax 021-2242972 
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