Asociația MaiMultVerde
Str. Grigore Mora 33
011886 Bucureşti
(M) +40 753 202 200
asociatia@maimultverde.ro
www.maimultverde.ro

FISA POSTULUI
COORDONATOR PROIECTE
Manager Proiect - poziția în COR / Cod: 24210
Departament: Programe
Cerințe pentru ocuparea postului:
• Studii superioare (de preferință asistenţă socială, sociologie, drept,
științe politice, studii europene, relații internaționale sau profiluri
asemănătoare);
• Experiență minimum 3 ani coordonare de programe/proiecte
• Experiență de minimum 3 ani în concepere şi implementare de proiecte;
• Experiență în dezvoltarea şi implementarea programelor de dezvoltare
organizațională;
• Cunoştinţe în managementul organizațional, management strategic,
managementul programelor/proiectelor;
• Cunoştinţe operare PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet
Explorer, constituie un avantaj cunoștințele privind gestionarea paginilor
web/ blog și comunicare social-media;
• O bună cunoaștere a limbii engleze;
• Cunoașterea mediului organizaţiilor neguvernamentale, în special din
domeniul protecţiei mediului;
• Experiență şi cunoştinţe aprofundate în managementul proiectelor;
• Flexibilitate şi adaptabilitate la diversele cerințe de raportare ale
diverșilor finanțatori;
• Bun organizator, capacitate de sinteză şi decizie;
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• Inițiativă şi capacitatea de a lucra cu o supervizare minimă;
• Excelentă comunicare şi abilități pentru lucrul în echipă;
Abilități și aptitudini necesare pentru ocuparea postului:
• Aptitudini de planificare şi abordare strategică; capacitate de analiză şi
sinteză;
• Excelente aptitudini de comunicare;
• Pro-activism, dinamism, spirit inovator;
• Abilități de coordonare, spirit de echipă ;
RESPONSABILITĂŢI
Responsabilităţi principale:
1. Răspunde de funcționarea optimă a Departamentului de proiecte,
contribuind cu propuneri la planificarea strategică a organizației, a
planului anual de acţiune, a bugetului estimativ anual necesar
derulării proiectelor, la elaborarea proiectelor, obiectivelor și
indicatorilor acestora, la identificarea surselor de finanțare și
atragerea de fonduri, regulamentul de funcționare al
Departamentului/proiectelor.
2. Răspunde de îndeplinirea cu succes a obiectivelor și indicatorilor
planificați în cadrul proiectelor;
3. Planifică, coordonează, monitorizează și evaluează implementarea
proiectelor asociatiei. Planifică, coordonează, monitorizează și
evaluează activităţile financiare, administrative și operaţionale ale
proiectelor asociatiei.
Sarcini și responsabilităţi:
1. Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct
echipele tehnice, consultantii si alti colaboratori implicati;
2. Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii,
beneficiarii si finantatorii proiectului;
3. Planifica si monitorizeaza bugetul si cash-flow-ul proiectului
asigurand resursele necesare bunei desfasurari a proiectului;
4. Monitorizeaza progresul atins fata de obiectivele propuse si
redacteaza rapoarte lunare catre finantatori, parteneri si beneficiari
cu respectarea datelor prevazute in contracte;
5. Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului organizand
periodic intalniri cu echipa de proiect;
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6. Gestioneaza problemele aparute in implementarea proiectului si
informeaza la timp echipa de management despre problemele
aparute;
7. Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de proiect.
PREVEDERI GENERALE
1. Răspunde în faţa șefilor ierarhic superiori pentru activitatea
desfășurată.
2. Asigură şi semnează corespondența de specialitate în limitele stabilite
de Directorul Executiv.
3. Răspunde conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea
sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor ce-i revin.
4. Răspunde de bunurile materiale luate pe inventar propriu.
5. Respectă regulile de protecţia muncii şi P.S.I.
6. Respecta normele și procedurile stabilite de Asociatia MaiMultVerde;
8. Respectă secretul profesional şi răspunde de păstrarea documentelor
cu care intră în contact.
CONDIŢII DE MUNCA
• muncă de birou şi ocazional de teren, deplasări în ţară;
• muncă individuală combinată cu muncă în echipă;
• norma de lucru: 8 ore
ASPECTE LEGATE DE PROTECŢIA ŞI SECURITATEA MUNCII
Sarcini, atribuţii şi responsabilităţi:
• să-şi însușească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile
de aplicare a acestora;
• să lucreze în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidente sau
îmbolnăviri profesionale propria persoană sau alţi colegi de muncă;
• să aducă la cunoştinţă conducerii orice defecțiune tehnică sau altă
situaţie ce poate constitui pericol de accidente sau îmbolnăviri
profesionale;
• să aducă la cunoştinţă conducerii accidentul suferit de propria persoană
sau de colegii de muncă.
DOTAREA TEHNICÂ, ÎNZESTRAREA ŞI DOCUMENTAŢIILE NECESARE
• Echipamente: calculator, fax, telefon, copiator, acces la Internet
• Materiale: consumabile
• Acte normative interne: Statut şi Regulament de Organizare şi
Funcționare, Regulamentul de Organizare Internă al Asociatiei
MaiMultVerde;
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LIMITE DE COMPETENŢĂ
• Este abilitat(ă) să ia măsuri în raport de situaţie numai în cazurile de
forţă majoră şi stare de necesitate dovedite.
• Aprobă plăți pe proiectele pe care le coordonează, cu acordul
Directorului Executiv.
SFERĂ RELAŢIONALĂ
• Subordonare ierarhică faţă de Directorul Executiv
• Colaborează cu: Asistent Proiect, Director Comunicare, Contabil
ALTE DREPTURI
Pentru deplasările pe care le efectuează în interes de serviciu, beneficiază
de decontarea cheltuielilor de transport şi, după caz, a celor de cazare.
Pentru efectuarea oricărei deplasări în interes de serviciu în afara
localității în care domiciliază, trebuie să solicite, în prealabil, acordul
Directorului Executiv. Asociatia MaiMultVerde poate suporta, din propriul
buget, costul participării Coordonatorului de proiecte la cursuri de
instruire în domenii care au legătură cu funcția pe care acesta o exercită.

Asociația MaiMultVerde implementează începând cu 2008, anul
înființării sale, proiecte de protecția mediului în acord cu misiunea sa de a
construi o cultură a responsabilității și voluntariatului pentru mediu în
România.
Asociația MaiMultVerde anunță deschiderea procedurii de selecție
pentru postul de: Coordonator programe (Manager Proiect – poziția
în COR / Cod: 24210)– normă întreagă (8 ore). Termenul limită de
depunere a aplicațiilor este 29 aprilie 2019.
Durata contractului: 12 luni (cu posibilitate de prelungire).
Persoanele interesate pot trimite CV-ul și o scrisoare de motivație
până la data de 29 aprilie 2019 la adresa de e-mail
andreea@maimultverde.ro. Doar candidații a căror profil și experiență
vor fi considerate relevante pentru activitățile Asociatei MaiMultVerde
vor fi contactați.
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Suntem în căutare unui coleg care să coordoneze Departamentul de
Programe al Asociatiei MaiMultVerde.
Cerințe de bază:
•

Studii superioare (de preferință asistență socială, sociologie,
drept, științe politice, studii europene, relații internaționale sau
profiluri asemănătoare);

•

Experiență minimum 3 ani coordonare de programe/proiecte;

•

Experiență de minimum 3 ani în concepere şi implementare de
proiecte;

•

Cunoştinţe în managementul organizațional, management
strategic, managementul programelor/proiectelor;

•

Cunoştinţe operare PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
Internet Explorer, constituie un avantaj cunoștințele privind
gestionarea paginilor web/ blog și comunicare social-media;

•

Limba Engleză – nivel avansat;

•

Cunoașterea mediului organizaţiilor neguvernamentale şi în
special din domeniul protectiei mediului;

•

Inițiativă şi capacitatea de a lucra cu o supervizare minimă;

•

Excelentă comunicare şi abilități pentru lucrul în echipă;

Mai multe detalii despre Asociatia MaiMultVerde găsiți aici:
www.maimultverde.ro
Fisa postului Coordonator Programe
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