
Titlu job: Junior Manager/Project coordinator

Rezumat job:

Junior Manager/Project coordinator va fi responsabil pentru a sprijini și coordona 
implementarea diferitelor proiecte stabilite de asociație. Acest lucru include comunicarea 
cu partenerii, coordonarea cu departamentul de comunicare și implementarea și 
gestionarea proiectelor precum "Ora de educație rutieră", "Leapșa pentru viată", "Outline 
Streetart Festival".

Responsabilități cheie:

 Coordonați și implementați proiecte
 Comunicați eficient cu partenerii 
 Lucrați îndeaproape cu departamentul de comunicare pentru a vă asigura că 

informațiile despre proiect sunt transmise în mod corespunzător
 Implementați și gestionați proiecte, precum "Ora de Educație Rutieră", "Leapșa 

pentru viață” "Outline Streetart Festival" 
 Monitorizați și raportați progresul proiectului și faceți modificările necesare pentru 

a vă asigura că obiectivele proiectului sunt îndeplinite la timp și în buget
 Colaborați cu alți membri ai echipei și cu diferite departamente pentru a asigura 

succesul proiectului
 Participați la diferite întâlniri, la planificarea proiectelor și la alte activități necesare 

pentru a duce la bun sfârșit proiectele
 Vă asigurați de respectarea tuturor politicilor și procedurilor organizației
 Căutați continuu modalități de a îmbunătăți procesul de management al 

proiectelor, asigurându-vă că sunt implementate și monitorizate corect.

Educație și experiență:

 Diplomă de licență într-un domeniu conex, cum ar fi managementul de proiect, 
educație, managementul cultural sau un domeniu similar

 Minim 1-2 ani experiență în coordonarea sau gestionarea proiectelor
 Abilități de comunicare, organizare și rezolvare a problemelor
 Atentie la detalii 
 Experienta în ceea ce privește metodologiile 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.
 Bune cunoștințe MS Office
 Carnet de conducere



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
 Mașina de serviciu


