Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov caută colaboratori pentru postul de Expert informare
și selecție grup țintă în cadrul proiectului PROmotorii Firmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru”
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor antreprenoriale și crearea de noi
afaceri in regiunea Centru (județele Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna, Harghita și Alba), prin furnizarea de
programe de formare profesională și activități integrate.
Proiectul contribuie la promovarea culturii antreprenoriale și la optimizarea abilităților membrilor
grupului țintă de a identifica în mod realist și de a aplica în practică idei de afaceri generând efecte
pozitive pe termen lung.
Rezultatele vizate:
- 336 de persoane vor fi formate în domeniul antreprenorial
- 36 de afaceri înființate în diferite domenii non agricole, subvenționate cu 35.000 de euro
Grupul țintă ce trebuie identificat este format din
- persoane inactive (șomeri, studenți, etc) dar și active - angajați - cu vârsta, la data inscrierii in
proiect, între 18-64 de ani; cu excepția tinerilor cu vârsta între 16 și 24 de ani (care nu urmează
o formă de învățământ și care nu au un loc de muncă);
- isi au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Centru;
- este absolvent de studii medii (minim) - cu diplomă de bacalaureat sau adeverință;
- să manifeste interes pentru dezvoltarea unei afaceri independente în mediul urban;
Condiții minime Expert informare și selecție grup țintă
- Studii superioare de lungă durată - 4 ani
- Experiență în implementarea de proiecte cu finanțare europeană, dobândită în calitate de
expert, coordonator sau manager – minim 1 an
- Experiență în organizarea de evenimente/campanii/intâlniri - minim 1 an
Competențe solicitate
- Utilizare PC,
- Abilități de comunicare si lucru în echipă,
- Competente organizatorice,
- Permis auto categoria B
Durata vizată pentru post – 6 luni
Natura muncii – deplasări/ muncă pe teren
Program flexibil – 84 de ore/ lună
Locația pentru derularea activității: unul dintre județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu,
câte un expert per județ.
Atribuții:
- Participă la întâlniri formale/informale/cu instituții reprezentative
- Organizează întâlniri cu/la diverse insituții AJOFM, Camera de Comert, Universității , autorități publice,
etc. – unde prezintă obiectivele proiectului – condițiile pentru grupul țintă,

- Organizează întâlniri cu persoane, potentiale, din grup țintă cu sprijinul acestor instituții unde prezintă
oportunitățile de finanțare
- Întâlnirile trebuie organizate în întreg județul, în principalele localități:
Indicatori de îndeplinit pentru fiecare judet
Număr minim persoane Număr participanți înscriși la
Număr minim afaceri finanțate – cu
informate
curs antreprenorial
minim 2 locuri de muncă
500
28
2
Pentru întâlniri precum și pentru caravană e nevoie de dovezi privind organizarea lor – liste de prezență,
poze, rapoarte de activitate.
- Se implică în organizarea activității de informare cu caravana – identificare locații, obținere
autorizații de organizare caravană
- Participă la întocmirea/ elaborarea materialelor de informare (pliante)
- Participă la întocmirea anunțurilor de informare care vor fi publicate în presa scrisă sau online;
- Se deplasează cu caravana de informare, conștientizare și motivare a beneficiarilor pentru
participarea la programul de formare antreprenorială, în regiunea Centru.
Caravana va fi organizată la nivelul fiecărui județ și va avea o durată de 3 zile, în municipiile reședință de
județ și în alte localități reprezentative.
La fiecare caravană vor participa minim 2 experți (cel din județul respectiv și unul ca suport)
Caravanele vor constitui cadrul de discuție și distribuire de materiale de informare.
- Identifică site-uri de recrutare pe care pot fi postate anunturi și care sunt condițiile de publicare;
- Postează pe contul de socializare/ furnizează informații cu privire la datele și locul de
desfășurare a caravanelor, precum și referitoare la rezultatele caravanelor/alte aspecte
relevante în etapa de informare a publicului;
- Participă la elaborarea metodologiei de selecție a grupului țintă;
- Oferă informații/asistență beneficiarilor cu privire la condițiile și termenul de depunere a
dosarului de candidatură;
- Face parte din comisia de evaluare a dosarelor de candidatură;
- Întocmește documentele aferente procesului de evaluare a dosarelor de candidatură
- Este responsabil de un judet din Regiunea Centru;
- Participă la ședințele lunare ale echipei de implementare, la Brașov la sediul beneficiarului.
- Întocmește rapoarte de activitate, pontaje etc. , în conformitate cu cerințele finanțatorului;
Persoanele interesate sunt rugate să își depună CV-ul în format electronic precum și alte documente
considerate relevante de către aplicant până la data de 12 ianuarie 2018 la adresa de e-mail:
profit@addjb.ro.
Relații suplimentare se pot obține la adresa profit@addjb.ro sau la telefon 0735.511.757.

