Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din
orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul
mecanismului de DLRC
Titlul proiectului: Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii support pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini
Număr de identificare al contractului: POCU/717/5/1/142450

Nr reg. 251/28.04.2022

Anunț angajare Coordonator atelier TIC
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov angajează Coordonator atelier
TIC în cadrul proiectului ”Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și
tinerii din SDL Gârcini” finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman
implementat în parteneriat de către:
Municipiul Săcele- beneficiar
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) – partener
Fundația Agapedia România- partener
Asociația Comunității Gârcini. – partener
Școala Gimnazială Nr.5 Săcele – partener
Liceul Tehnologic Victor Jinga Săcele – partener
Spitalul Municipal Săcele - partener
Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului membrilor comunității
urbane marginalizate din teritoriul GAL Gârcini la servicii integrate în domeniul
social, educațional și al ocupării în vederea depășirii situației vulnerabile.
Grupul țintă al activității - 10 elevi de ciclu primar, 10 elevi de ciclu gimnazial si
10 de tineri cu varsta intre 15-18 ani.
Rezultatele vizate de post:
- un atelier interactiv TIC desfășurat în 3 module de câte 30 de ore, la care vor
participa 30 de copii și tineri (câte 10 copii sau tineri/modul).
Condiții minime Coordonator atelier TIC
- Studii superioare - 4 ani
- Curs formator sau specializare pedagogică/modul pedagogic
- Atestat TIC/diplomă prin care se certifică competențele digitale
- Experiență de predare TIC de minim 6 luni
Competențe solicitate
- Abilități de comunicare și interrelaționare
Durata vizată pentru post – 3 luni, începând cu luna mai 2022
Program flexibil – 42 de ore/ lună
Locația – Municipiul Săcele, Școala Gimnazială nr 5

Principalele sarcini/ atribuții:
Participă la derularea activității Derulare de ateliere interactive pentru dezvoltarea
de abilități pentru viață independentă și dobândirea de competențe cheie,
îndeplinind următoarele atribuții specifice: - organizează și asigură derularea
atelierului interactiv de competențe digitale pentru 30 de copii și tineri din
comunitatea vizată pentru dezvoltarea de abilități de bază în utilizarea tehnicii de
calcul (calculator, proiector, imprimantă) și a programelor uzuale care pot susține
inclusiv activitatea educațională a beneficiarilor (programe de calcul, editare,
multimedia precum pachetul Office, utilizarea internetului în condiții de siguranță);
- elaborează curricula pentru atelierele TIC, aprobată ulterior de angajator.

Persoanele interesate pot trimite la e-mail relatiipublice@addjb.ro CV în format
Europass însoțit de documentele justificative referitoare la educație (diplome,
certificate de absolvire etc.) și experiență (contracte de muncă/ recomandări/
extrase Revisal etc) în perioada 29 aprilie-6 mai 2022. Candidații eligibili vor fi
contactați pentru a stabili interviul față în față în perioada 2-10 mai 2022.
Candidatul selectat va fi anunțat până în data de 12 mai 2022.
Pentru detalii și clarificări, vă rugăm să ne contactați la tel. 0268.470.505.

