Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Nr. înreg. 267 / 11.11.2013
Aprobat,
Szapanyos Arpad, Președinte

ANUNŢ
ANGAJARE EXPERT HABITATE FORESTIERE ÎN CADRUL 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 habitate forestiere

Nivelul de calificare:

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

Data de începere:

01.12.2013

Durata contractului:

Determinată, 7 luni (până la 30 iunie 2014)

Norma de lucru:

Conform graficului de mai jos
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Salariu de bază brut:

2408 lei/lună

Locul de muncă:

În teren în aria de proiect (Bazinul Fizesului) si la locurile de muncă

organizate ale angajatorului.
Responsabilităţi:

Expertul este responsabil de implementarea activităților A6 (elaborarea

planului de management, partea aferentă habitatelor forestiere) și E2 (întâlniri de consultare a
factorilor interesați).
Tel. 0728965406, Fax 0372258007
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com

Anunţ angajare

Fişa postului:

Anexa I

Termenul limită de depunere a candidaturilor:

22 noiembrie 2013, ora 17.00

Modalitatea de depunere a candidaturilor:
Electronic, prin email la adresa ecotransilvania@gmail.com
Prin poştă sau personal la adresa Str. Tăbăcarilor nr.11A, Sighişoara 545400.
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.
CV-ul trebuie să demonstreze îndeplinirea cerințelor din fișa postului.

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:

Luminiţa Holban, manager proiect, 0728965406
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Anunţ angajare

Anexa 1: fișa postului
Denumirea poziţiei din proiect: EXPERT HABITATE FORESTIERE

Cerinţe minime:
Studii superioare şi specializare în domeniul de Biologie-Botanică sau Silvicultură, preferabil cu doctorat finalizat sau în
curs de finalizare.
Experienţă minim 5 ani în cercetarea habitatelor forestiere şi în elaborarea măsurilor de management pentru habitate
forestiere. Cel puţin un an de experienţă în comunicarea de informaţii către grupuri de oameni demonstrată prin participare la
diferite simpozioane şi manifestări ştiinţifice sau activităţi de predare în şcoli.
Atestarea competenţei în studiul habitatelor forestiere prin publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate,
comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi participarea la proiecte naţionale şi internaţionale relevante domeniului;
Cunoştinţe bune de operare calculator, MSOffice – Word, Excel, navigare internet.
Cunoaşterea ariei de proiect este un avantaj.
Relaţii funcţionale:
Activitatea expertului este coordonată de expertul în biodiversitate din cadrul UIP.
Expertul în studiul habitatelor forestiere colaborează cu ceilalţi experţi implicaţi în implementarea proiectului şi cu UIP.
Sarcini şi responsabilităţi:
Expertul lucrează în implementarea activităţii A.6 şi E.2.
Expertul îndeplineşte următoarele sarcini:
-

Contribuie la elaborarea planului de management în forma prestabilită de UIP;
Contribuţia acestuia vizează exclusiv habitatele forestiere;
Realizează protocoalele de monitorizare a eficienţei măsurilor de conservare propuse pentru habitatele forestiere
Gestionează cu responsabilitate echipamentele pe care le primeşte în folosinţă;
Transferă lunar fotografiile şi filmele realizate în teren în baza de date a beneficiarului;
Elaborează şi transmite lunar rapoartele de activitate şi cele de cheltuieli, conform cerinţelor expertului în
biodiversitate şi ale responsabilului financiar;
Expertul este responsabil de corectitudinea datelor colectate în cadrul activităţilor la a căror implementare participă şi de
atingerea rezultatelor conform descrierii şi graficului de lucru aferente fiecărei activităţi.
Remuneraţie:
Expertul se încadrează la categoria de personal „expert de tip A” (conform Anexei 3. Lista cheltuielilor eligibile şi regulile
de eligibilitate a cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Axei Prioritare 4 a POS Mediu) şi primeşte o remuneraţie
de 81 RON/oră inclusiv taxe, impozite şi contribuţii.
Tip contract = contract de muncă pe perioadă limitată
Număr ore = 266
Remuneraţie totală proiect (inclusiv taxe, impozite şi contribuţii) = 21546 RON
Grafic de lucru expert habitate forestiere:
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