Angajăm manager de proiect la Fundația Policy Center for Roma and Minorities
Ne mărim echipa cu un manager de proiect care să coordoneze și implementeze activitățile din cadrul
proiectului “Acces la electricitate în zonele sărace din Ferentari”, susținut de Enel România. Proiectul are
scopul de a îmbunătăți accesul la electricitate și alte utilități, precum și accesul la educație de calitate, în
comunitățile marginalizate din cartierul Ferentari.
Profilul candidatului :

•
•
•
•
•
•
•

Experiență de manager de proiect de cel puțin 3 ani;
Experiența de lucru în comunități marginalizate este un avantaj;
Bună capacitate de organizare și coordonare a activităților;
Competențe avansate de comunicare;
Rezolvarea inovatoare a problemelor;
Sesizarea și valorificarea oportunităților;
Gestionarea eficientă a situațiilor neașteptate pe parcursul derulării proiectului.

Sarcini:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementarea activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor planificate;
Gestionarea echipei de proiect și asigurarea implementării activităților proiectului;
Facilitarea întâlnirilor și a comunicării privind implementarea proiectului;
Dezvoltarea planurilor detaliate de lucru și monitorizarea implementării acestora;
Coordonarea procurării de bunuri și servicii în cadrul proiectului;
Facilitarea cooperării dintre participanții în proiect;
Supervizarea execuției bugetului în colaborare cu managerul financiar;
Realizarea și managementul monitorizării și evaluării proiectului;
Dezvoltarea de parteneriate specifice proiectului;
Atragerea de resurse în sprijinul proiectului;
Realizarea rapoartelor specifice proiectului.

Norma de lucru: part-time
Am învățat, prin programele implementate de-a lungul anilor la firul ierbii, că implicarea membrilor
comunităților e esențială și că orice intervenție trebuie adaptată la nevoile specifice fiecărei zone. Dacă
rezonezi cu misiunea noastră și ți-ar plăcea să faci parte dintr-o echipă de oameni care lucrează cu pasiune
și perseverență, te invităm să ne trimiți CV-ul și o scrisoarea de intenție la adresa office@policycenter.eu,
până pe data de 15 aprilie.
Cine suntem?
Policy Center for Roma and Minorities este o organizație non-guvernamentală, non-profit, fondată în
2008 în România, care intervine la nivel local, național și european pentru a capacita romii din zone
marginalizate să devină cetățeni activi ai societății. Susținem incluziunea socială a romilor și luptăm
împotriva discriminării printr-o gamă vastă de instrumente - educație, artă, sport, organizare comunitară,
cercetare, dezvoltare de politici publice și campanii de advocacy. În acest efort comun de a oferi șanse
egale tuturor, indiferent de situația socială și identitatea etnică, implicăm cetățeni romi și ne-romi, instituții
publice, organizații non-guvernamentale și companii private. Mai multe detalii despre activitatea noastră
găsiți pe site-ul www.policycenter.eu

