Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Nr. înreg. 60 / 17.07.2012
Aprobat,
Luminiţa Holban, Manager Proiect

ANUNŢ
ANGAJARE EXPERT COMUNICARE ÎN CADRUL UNITĂŢII DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI „MANAGEMENTUL INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI DURABIL AL
SITURILOR NATURA 2000 DIN BAZINUL FIZEŞULUI”
SMIS-CSNR 36416

Angajator:

Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania, CUI 16179760

Denumirea postului:

Expert comunicare în cadrul UIP

Nivelul de calificare:

Expert tip A, cu experienţă profesională de minimum 5 ani.

Data de începere:

1 august 2012

Durata contractului:

Determinată, 27 luni (până la 31 octombrie 2014)

Norma de lucru:

38 ore /lună

Salariu brut lunar:

1635 RON/lună

Locul de muncă:

Sediul UIP din Cluj-Napoca şi aria de proiect (Bazinul Fizeşului)

Responsabilităţi:

Expertul în comunicare coordonează implementarea activităţilor de tip E

precum şi relaţia cu comunităţile, şcolile şi mass-media, fiind primul punct de contact la sediul UIP.
Sarcinile acestuia includ: organizarea întâlnirilor de consultare, organizarea conferinţelor de presă,
coordonarea elaborării şi distriburii materialelor de comunicare. Expertul raportează în mod regulat
către managerul de proiect referitor la demararea, progresul, finalizarea şi rezultatele activităţilor de
care este responsabil; coordonează procesul de raportare pentru activităţile de care este responsabil şi
transmite către managerul de proiect şi responsabilul financiar informaţiile necesare elaborării
Tel. 0742012626, Fax 0265 773273
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com

Anunţ achiziţie

rapoartelor către finanţator; participă la procedurile de achiziţie pentru contractele referitoare la
activităţile de care este responsabil; menţine legătura cu subcontractanţii pe parcursul derulării
contractelor; efectuează inspecţii regulate ale lucrărilor; verifică documentele justificative anexate
cererilor de plată; rezolvă eventualele probleme, întârzieri sau nerespectări ale termenilor
contractuali; verifică standardele tehnice de realizare a lucrărilor; elaborează rapoarte scrise de
verificare a conformităţii lucrărilor; dă undă verde efectuării plăţilor intermediare şi finale către
contractori.
Fişa postului:

Anexa I

Termenul limită de depunere a candidaturilor:

25 iulie 2012, ora 17.00

Modalitatea de depunere a candidaturilor:
Electronic, prin email la adresa ecotransilvania@gmail.com
Prin poştă sau personal la adresa Str. Griviţei nr. 4, Bloc 2, ap. 7, Sighişoara 545400, în atenţia d-nei
Codruţa Vranceanu.
Se va transmite CV-ul în limba română, în formatul modelului comun european pentru curriculum
vitae, menţionând cel puţin 2 persoane de contact care pot furniza referinţe.
Orice aplicaţie primită după termenul limită de depunere sau la o altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi
luată în considerare.

Persoana de contact:

Codruţa Vrânceanu, Manager Financiar, 0742012626
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Anexa 1: FIŞA POSTULUI
Denumirea poziţiei din proiect: EXPERT COMUNICARE TIP A
Cerinţe minime:
Studii superioare în domeniul comunicării sau jurnalismului.
Experienţă minim 5 ani în comunicare şi/sau organizarea evenimentelor cu publicul.
Cunoştinţe bune operare calculator, MSOffice – Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop,
navigare internet.
Limba engleză nivel minim C1 înţelegere, vorbire şi scriere (conform instrucţiunilor Europass).
Relaţii funcţionale:
Expertul în comunicare este subordonat managerului de proiect şi coordonează implementarea
activităţilor E1, E2, E3 şi E4.
Expertul în comunicare colaborează cu ceilalţi membri UIP (managerul financiar şi expertul în
biodiversitate).
Sarcini şi responsabilităţi:
Expertul în comunicare are responsabilitatea implementării activităţilor de tip E, precum şi a
implementării şi revizuirii Planului de Comunicare. De asemenea, expertul în comunicare păstrează
legătura permanentă cu mass-media pentru proiect.
Expertul în comunicare îndeplineşte următoarele sarcini:
-

Implementează măsurile de conştientizare şi promovare aferente activităţilor E1, E2, E3 şi
E4;

-

propune activităţi şi soluţii pentru creşterea vizibilităţii ariilor protejate;

-

stabileşte şi menţine relaţii bune cu cât mai multe instituţii mass-media locale, regionale şi
naţionale;

-

încheie parteneriate media;

-

contribuie la conceperea conţinutului şi aspectului materialelor informative,
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-

transmite spre aprobare materialele informative către AM şi OI POS Mediu;

-

contribuie la organizarea evenimentelor de promovare şi comunicare din cadrul proiectului;

-

documentează vizual şi narativ activităţile de interes public ale proiectului;

-

actualizează permanent secţiunea de ştiri a paginii web a proiectului;

-

creează, organizează şi actualizează permanent arhiva de fotografii a ariilor protejate care fac
obiectul proiectului;

-

elaborează şi transmite rapoarte lunare de activitate,

-

colaborează cu responsabilii realizării celorlalte activităţi din proiect.

Remuneraţie:
Expertul în comunicare se încadrează la categoria de personal „expert de tip A” în cadrul UIP şi
primeşte o remuneraţie de 55 RON/oră inclusiv taxe, impozite şi contribuţii.
Tip contract = contract de muncă pe perioadă limitată (conform graficului de lucru)
Număr total ore = 1026
Remuneraţie totală (inclusiv taxe, impozite şi contribuţii) = 56430 RON
Grafic de lucru expert comunicare (nr. ore/lună):
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