Expert implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă
Descrierea domeniului și a agenției:
Agrafics Communication este o agenţie de comunicare instituțională full service. Din 2002 până
astăzi, ne-am diversificat activitatea de la agenție de publicitate full service la consultanță în
domeniile în care inițial am comunicat. Am implementat programe, am făcut asistență tehnică și
dezvoltare instituțională, am format personal contractual și funcționari publici din majoritatea
ministerelor și agențiilor din România. Am fost implicați în proiecte multe și de mare anvergură.
Daca vrei să faci parte din echipa noastră, te invităm să trimiti un CV și o scrisoare de intenție.
Profilul candidatului
Viitorul nostru coleg trebuie să fie organizat, să aibă abilități în domeniul mangementului
financiar, al managementului furnizorilor și al implementării de proiecte co-finanțate și proiecte
cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene. Ne dorim un coleg cu spirit de echipă, dispus
să facă deplasări în țară și în străinătate, deschis la a învăța și a se dezvolta personal.
Competențe, abilități, aptitudini
Din partea candidatului, ne așteptăm să aibă o combinație de competențe, abilități și atribuții,
esențiale fiind:
- competențe dovedite în comunicare scrisă și orală;
- aptitudini de relaționare;
- competențe în implementarea de proiecte finanțate prin fonduri europene;
- abilități de organizare evenimente;
- abilități de negociere contracte;
- abilități de raportare;
- capacitate de planificare;
- capacitate de analiză și sinteză;
- capacitate de decizie;
- spirit de echipă;
- competențe organizatorice;
- abilităţi de management al timpului;
- competențe în utilizarea pachetului Microsoft Office, cu accent pe Excel.

Atribuții și responsabilități
 stabilește planurile de mediatizare și păstrează legatura cu instituțiile media, planifică și
coordonează campania media a proiectului;
 se asigură de implementarea campaniilor media, respectând planificarea agreată cu
instituțiile media;
 se asigură de respectarea limitelor bugetare destinate campaniei media;
 verifică respectarea regulilor din manualul de Identitate Vizuală al finanțatorului aferente
campaniei antidiscriminare;
 asigură realizarea activității de promovare a campaniei antidiscriminare prin metode
ATL;
 implementează orice altă activitate legată de media la solicitarea coordonatorului
campaniei antidiscriminare;
 încheie contractele de școlarizare;
 întocmește listele cu participanții la fiecare curs de competențe antreprenoriale;
 stabilește metodele și mijloacele de instruire cu cel mai mare impact la grupul țintă;
 asigură logistica necesară desfășurării instruirii la standardele prevăzute în proiect și în
programele autorizate;
 monitorizează desfășurarea cursurilor de competențe antreprenoriale;
 asigură eliberarea certificatelor de calificare;
 acordă subvențiile pentru participanții la cursuri.
Relații ierarhice
Account executiv-ul va fi coordonat direct în activitatea pe care o desfășoară de către managerii
de comunicare instituțională.
Cerințe:
 Studii universitare de specialitate finalizate (Studii economice/Sociologie/Drept/Științe
politice/ Jurnalism sau alte domenii relevante)
 Experiență relevantă în implementarea de proiecte co-finanțate din fonduri europene și
proiecte cu finanțare nerambursabilă, comunicare, organizare de evenimente, organizare
de cursuri formare profesională;
 Experiență în organizarea de cursuri formare profesională(cunoaștere legislație,
interacțiune cu autoritățile publice responsabile de formare profesională);
 Experiență în campanii media;
 Limba engleză – nivel avansat;
 Interacțiunea cu AJPIS-urile din țară pentru deschiderea de cursuri;
 Competențe în utilizarea programelor Microsoft Office, cu accentul pe Word și Excel.
 Excelente abilități de comunicare scrisă și verbală, relaționare, planificare;
 Disponibilitate deplasări în țară – permis categoria B obligatoriu.

Pachet salarial:
Va fi detaliat la interviu!
Vă rugăm să trimiteți CV-ul și documentele justificative experienței la adresa de mail :
georgiana.leagan@agrafics.ro !

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 0758406000 sau pe adresa de
mail georgiana.leagan@agrafics.ro !

