Anunț angajare Coordonator atelier TIC
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov recrutează Coordonator atelier TIC în cadrul
proiectului ”Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini” ce va fi 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.
Rezultatele vizate de post:
- un atelier interactiv în domeniul TIC desfășurat în 3 module la care vor participa 30 de copii și tineri
Condiții minime Coordonator atelier TIC
- Studii superioare - 4 ani
- Experienta generala in derularea de proiecte cu finantare nerambursabila - 2 ani
Competențe solicitate
- Abilitati de comunicare si interrelationare
Durata vizată pentru post – 3 luni
Program flexibil – 42 de ore/ lună.
Principalele sarcini/ atribuții:
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).
Activitatea desfășurată de Coordonatorul atelier TIC 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 31.05.2021 la adresa de e-mail: relatiipublice@addjb.ro.
Persoanele care corespund cerințelor vor fi contactate.
Relații suplimentare se pot obține la adresa relatiipublice@addjb.ro sau la telefon 0268.470.505.

