
Titlu job: Manager de proiect educațional și cultural

Rezumat job:

Managerul de proiect educațional și cultural va conduce și va coordona toate 
aspectele proiectelor educaționale și culturale. Acest lucru include dezvoltarea 
planurilor de proiect, stabilirea obiectivelor proiectului, gestionarea calendarelor 
proiectului, a bugetelor și a resurselor, și comunicarea cu partenerii proiectului pentru 
a garanta succesul proiectului. Managerul de proiect educațional și cultural va fi, de 
asemenea, responsabil pentru gestionarea și conducerea echipelor proiectului, 
identificarea și atenuarea riscurilor proiectului și asigurarea că rezultatele proiectului 
îndeplinesc sau depășesc așteptările. Domeniile de lucru vor fi educația privind 
siguranța rutieră, prim-ajutor, anti-bullying și streetart.

Responsabilități cheie:

 Dezvoltați și gestionați planurile de proiect, incluzând calendarele proiectului, 
bugetele și alocarea resurselor pentru proiecte educaționale și culturale

 Stabiliți obiectivele proiectului și le comunicați partenerilor proiectului, în mod 
specific în domeniul educației privind siguranța rutieră, educației anti-bullying și
streetart.

 Gestionați calendarele proiectului, identificând și abordând orice deviații ale 
program și asigurați-vă că produsele proiectului îndeplinesc sau depășesc 
așteptările

 Monitorizați progresul proiectului și furnizați actualizări regulate partenerilor 
proiectului, incluzând finanțatorii și partenerii

 Identificați și atenuați riscurile proiectului, asigurându-vă că produsele 
proiectului sunt finalizate la timp și în buget

 Gestionați și conduceți echipele proiectului, oferind sprijin atunci când este 
necesar

 Comunicați eficient cu partenerii proiectului, clienții, sponsorii și membrii 
echipei proiectului, precum și cu experți și educatori din domeniile educației 
privind siguranța rutieră, educației de prim-ajutor, anti-bullying și streetart

 Asigurați respectarea tuturor politicilor și procedurilor organizației
 Căutați în mod continuu modalități de a îmbunătăți procesul de management al

proiectului, asigurându-vă că sunt implementate și monitorizate cu succes



 Abilități analitice puternice și de rezolvare a problemelor și capacitatea de a 
gestiona mai multe proiecte și termene limită

 Contribuiți la dezvoltarea de noi proiecte și inițiative în domeniul educației 
privind siguranța rutieră, prim ajutor și anti-bullying și streetart.

Educație și experiență:

 Diploma de licență într-un domeniu aferent precum managementul proiectelor,
educație, managementul cultural sau un domeniu aferent

 Minim 5 ani de experiență în managementul proiectelor, cu cel puțin 3 ani de 
experiență în gestionarea proiectelor educaționale și culturale

 Experiență cu metodologiile de management de proiect 
 Abilități de liderare și comunicare 
 PMP sau altă certificare de management de proiect este un plus
 Cunoștințe și experiență în domeniul educației privind siguranța rutieră, prim-

ajutor, anti-bullying și streetart este un plus.

Ce oferim:

 Oportunități de dezvoltare profesională și personală
 Salariu competitiv
 21 de zile de concediu anual
 Veti face parte dintr-o echipă energică, tânără și entuziastă
 Posibilitatea de a participa la diferite cursuri de formare într-un domeniu de 

interes
 Posibilitatea de a avea un impact real asupra societății


