
COORDONATOR CENTRU - CONSTANȚA  

Locatia jobului: Municipiul Constanta 

Normă: 8h 

Posturi disponibile: 1 

Condiţii specifice privind ocuparea postului: 

 Educație: absolvent studii superioare cu diploma de licență 

 Experiență profesională: cel puțin 3 ani, cu competențe în coordonarea activităților 

desfășurate în domeniul serviciilor sociale 

 Experiență de minim 2 ani în proiecte cu finanțare nerambursabilă 

 Persoana dinamică, sociabilă, cu initiativă 

 Capacitate de coordonare si organizare și atingerea rezultatelor 

 Abilitati de comunicare excelente, abilitatea de a gestiona echipe 

 Cunoasterea la nivel foarte bune a limbii engleze (scris, vorbit, citit)  

 Experiența în sectorul organizațiilor neguvernamentale reprezintă un avantaj 

 Limba ucrainiana reprezinta un plus 

 Cunostinte foarte bune de utilizare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel)       

Descriere  

 Planifică și coordonează activitățile desfașurate în Centru, asigurând cadrul optim 

pentru sprijinirea și acordarea de servicii persoanelor strămutate din Ucraina  

 Elaborează împreună cu echipa proiectului și echipa multidisciplinară a Centrului 

regulamentele si politicile aplicabile pentru sprijinirea și acordarea de servicii 

persoanelor strămutate din Ucraina în Centru și în afara centrului de către echipa 

mobilă 

 Gestionează și supervizează echipa multidisciplinară a Centrului care oferă suport 

persoanelor strămutate din Ucraina 

 Coordonează și sprijină înregistrarea grupului tinta, evaluarea nevoilor de protecție a 

persoanelor strămutate din Ucraiana, precum și implementarea programului de 

intervenție și a activităților din Centru 

 Comunica permanent cu colegii de munca, acorda suport si intervine in activitate 

atunci cand este cazul și supervizează referirea cazurilor pentru alte servicii în afara 

Centrului 

 Intocmeste si prezinta periodic Managerului de proiect rapoarte privind activitatea 

derulată în Centru si ori de cate ori este necesar 

 Asigura controlul și monitorizarea activitatilor din cadrul Centrului si evaluarea 

rezultatelor obtinute 

 Elaborează alături de echipa proiectului instrumente de evaluare a satisfacției 

beneficiarilor și a unui mecanism de feedback si evaluare pentru serviciile oferite 

 Participa periodic la intalniri de lucru si ofera suport administrativ ori de cate ori se 

necesita 

 Asigură promovarea activităților centrului și reprezentarea către autorități și alți actori 

interesați. 


