Anunț angajare expert elaborare politici publice
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov angajează Expert elaborare politici publice în
cadrul proiectului ”POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă” finanțat în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă implementat în parteneriat de către:
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) - beneficiar
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov (APDT Brașov) - partener
Asociația de Dezvoltare Economică și Regională - A.D.E.R. – partener
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacităţii ONG-urilor de la nivel naţional, în special din
domeniul turismului, de a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice privind turismul,
iniţiate de Guvern.
Îndeplinirea obiectivului se concentrează pe creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor/ acţiunilor de
implicare a ONG-urilor din domeniul turismului în demersul de a formula şi promova propuneri alternative
la politicile publice iniţiate de Guvern cu scopul dezvoltării/ promovării unui turism sustenabil.
Rezultatele vizate de post:
- minim o politică publică alternativă în domeniul turismului promovată și acceptată.
Condiții minime Expert elaborare politici publice
- Experiență în activitatea de lobby și advocacy / elaborare de politici publice.
- Studii superioare de lungă durată - 4 ani
- Experiență în implementarea de proiecte cu finanțare europeană, dobândită în calitate de expert,
coordonator, manager, asistent manager, etc. – minim 1 an
- Experiență de lucru cu autorități publice locale și centrale
- Experiență de lucru cu ONG-uri
Competențe solicitate
- Utilizare PC;
- Abilități de comunicare, moderare discuții;
- Competențe organizatorice și de coordonare;
Durata vizată pentru post – 3 luni
Program flexibil – 42 de ore/ lună.
Principalele sarcini/ atribuții:
• Definirea problemei de politici publice și argumentarea inițierii propunerii de politică publică
• Definirea scopului și obiectivelor propunerii de politică publică
• Descrierea opțiunilor de soluționare a problemei de politici publice identificate
• Identificarea și evaluarea impactului celor trei opțiuni de soluționare a problemei de politici
publice
• Selectarea opțiunii recomandate pe baza analizei multicriteriale și descrierea ei detaliată
• Procesul de consultare publică și reflectarea sintetică a concluziilor și recomandărilor în
politica publica alternativă
• Planul de acțiune privind măsurile post – adoptare.

Activitatea desfășurată de Expertul elaborare politici publice va fi susținută de documente justificative
Persoanele interesate pot depune CV-ul precum și alte documente considerate relevante de către
aplicant (diplome de studii, contracte de muncă pentru demonstrarea experienței, recomandări, etc.)
până la data de 02.08.2019 la adresa de e-mail: relatiipublice@addjb.ro.
Persoanele care corespund cerințelor vor fi selectate și vor fi invitate pentru a participa la interviu.
Relații suplimentare se pot obține la adresa relatiipublice@addjb.ro sau la telefon 0735.511.757.

