ANUNȚ ANGAJARE EXPERȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI
STAGII PRACTICE INOVATOARE ȘI ACTIVITĂȚI DE REFERINȚĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL
PRODUCȚIEI DE PRODUSE AGROALIMENTARE CU ATRIBUTE TRADIȚIONALE ȘI DE DIFERENȚIERE TRADif, CONTRACT POCU/90/6/19, cod proiect 107955.
SC SAGEM SRL cu sediul în sat Gară Roșiești Județul Vaslui, recrutează, selectează și angajează
EXPERȚI în cadrul Proiectului POCU /90/6/19 finanțat prin FSE prin programul POCU.
Proiectul se implementează în perioada iunie 2018-iunie 2020.
Experți:
1. Coordonator activitați stagii practice- 1 post -6h/zi
2. Expert mediere stagii – 4 postruri - 6h/zi
3. Consilier grup țintă- 4 posturi - 8h/zi
4. Expert evenimente – 3 posturi – 6h/zi
5. Expert egalitate de șanse – 1 post – 175 ore
6. Expert dezvoltare durabilă – 1 post – 175 ore
1. Coordonator activități stagii practice, cerințe:
 Studii superioare în domeniul economic absolvite cu diploma de licență – 3 ani
 Experiență în management – 5 ani.
• Capacitate de concentrare, analiza si sinteza
• Capacitatea de a rezolva probleme
• Capacitate de previziune si de evaluare obiectiva
 Operare PC (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express)
 Limbi străine solicitate- limba engleză, înțelegere –B1, vorbire- B1, scrierea – A2
Atribuții:




Coordonează,monitorizează ṣi evaluează stagiile de pregătire practică din proiect
(subactivitatea A3.2 ṣi A3.3)
Elaborează ghidul de îndrumare a practicii pentru tutori (subactivitatea A3.2)
Asigură instruirea tutorilor desemnați de partenerii de practică (subactivitatea A3.2)
Stabileṣte criteriile de acordare a premiilor ṣi coordonează selecṭia beneficiarilor acestora
(subactivitatea A3.3)
Elaborează acte adiṭionale/notificări ( dacă este cazul )




•



1. Expert mediere stagii, cerinte:
Studii superioare în domeniul economic absolvite cu diploma de licență – 3 ani
Experiență în domeniul educației/formării – 3 ani.
Cunostinte in domeniul educatiei/formarii (in special in domeniul pregatirii practice)
Capacitate de concentrare, analiza si sinteza
Bune abilitati de comunicare
Abilitati de lucru in echipa





 Abilitati de negociere si diplomatie
 Flexbilitate si adaptabilitate
 Creativ si inovativ
 Operare PC (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express)
 Limbi străine solicitate- limba engleză, înțelegere –B1, vorbire- B1, scrierea – A2
Atribuții:







Identifica directiile de activitate in cadrul partenerilor de practica (subactiv. A3.2)
Participa la conectarea directiilor de activitate ale firmelor (partenerilor de practica) cu
directiile educationale din unitatile de invatamant si profilul si interesele practicantilor
(subactiv. A3.2)
Sprijina cei 168 studenti si 117 elevi in elaborarea proiectelor de stagii (subactiv. A3.2)
Constituie grupele de practica (subactiv. A3.2)
Asigura semnarea conventiilor-cadru si a contractelor de pregatire practica (subactiv. A3.2)
Sprijina integrarea la locul de practica a 168 studenti si 117 elevi practicanti (subactiv. A3.3)

2. Expert evenimente, cerinte:
 Studii superioare în domeniul economic absolvite cu diploma de licență – 3 ani
 Experiență în marketing – 4 ani.
 Organizare de evenimente.
• Capacitate de planificare și organizare
 Abilitati de lucru individual și în echipă
 Foarte bune abilitati de negociere si diplomatie
 Creativ si inovativ
 Operare PC (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express)
 Limbi străine solicitate- limba engleză, înțelegere –B1, vorbire- B1, scrierea – A2
Atribuții:



Sprijină studenṭii ṣi elevii în elaborarea proiectelor de stagii privind Săptămâna Grustului
(subactivitate A3.2)
Sprijină derularea stagiilor de practică care intervin în Săptămâna Grustului (subactivitate
A3.3)

3. Expert egalitate de șanse, cerinte:
Studii superioare absolvite cu diploma de licență în stiinþe sociale sau într-un domeniu similar
– 3 ani
 Experiență profesională în implementarede politici privind serviciile sociale si/sau egalitate
de sanse - 5 ani
 Cunostinte in domeniul egalitatii de sanse.
• Flexibilitate și adaptabilitate
 Foarte bune abilitati de comunicare
 Operare PC (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express)
 Limbi străine solicitate- limba engleză, înțelegere –B1, vorbire- B1, scrierea – A2
Atribuții:





Elaborează Ghidul Egalitate de ṣanse în practica ( subactivitatea A3.2)
Susṭine cele 19 ateliere de lucru cu cei 168 studenṭi ṣi 117 elevi dedicate promovării egalităṭii
de ṣanse ( subactivitatea A3.2)

4. Expert dezvoltare durabilă, cerinte:
 Studii superioare absolvite cu diploma de licență în stiinþe de mediu, ecologie sau într-un
domeniu similar – 3 ani
 Experiență profesională în domeniul dezvoltarii durabile - 3 ani
 Cunostinte in domeniul dezvoltării durabile.
• Flexibilitate și adaptabilitate
 Foarte bune abilitati de comunicare
 Operare PC (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express)
 Limbi străine solicitate- limba engleză, înțelegere –B1, vorbire- B1, scrierea – A2
Atribuții:













Elaborează Ghidul Dezvoltare durabilă în practica ( subactivitatea A3.2)
Susṭine cele 19 ateliere de lucru cu cei 168 studenṭi ṣi 117 elevi dedicate promovării
dezvoltării durabile ( subactivitatea A3.2)
5. Consilier grup tinta proiect, cerinte:
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență – 3 ani.
Experiență profesională în comunicare interpersonală,, elaborare si gestionare documente
specifice,mediere situații profesionale- 2 ani.
Bune abilităti de organizare și planificare.
Bună capacitate de analiză și sinteză.
Operare PC ( Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express).
Abilități de a prioritiza sarcinile de lucru.
Abilități de lucru în echipă.
Abilitatea de a lucra în condiții de stres.
Limbi străine solicitate- limba engleză, înțelegere –B1, vorbire- B1, scrierea – A2

Atribuții:


Asigură suport tehnic necesar pentru derularea activităților proiectului cu beneficiarii
proiectului: subactivitățile A2.1- promovarea proiectului în rândul grupului țintă și către
potențialii parteneri de practică, A2.2 – selecția grupului țintă, A3.2- selecția partenerilor de
practică, A3.3- participarea elevilor și studenților la stagiile de practică

Angajarea se va realiza pe baza de concurs( proba scrisa- 40% si interviu- 60%)
Înscrierea la concurs se va face pe baza unui dosar care va cuprinde :
a) Cererea de înscriere la concurs;
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiṭiilor ṣpecifice;

d) Copia carnetului de muncă și adeverințe/contracte care să ateste vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor, după caz;
e) Curriculum vitae în format Europass;
f) Alte documente relevante.
Actele prevăzute la punctele b), c), d )ṣi g) se prezintă însoṭite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate.
Dosarele vor fi depuse la adresa din strada Podul Înalt nr. 6 , din Municipiul Vaslui , sau la adresa de
e-mail : tradif.sagem@sagem.com.ro până la data de 17.08.2018 ora 16.00.
Probele concursului se vor desfășura astfel:
a)
b)
c)
d)

Selecția dosarelor : 20.08.2018
Proba scrisă : 23.08.2018 ora 10.00
Interviu : 24.08.2018 intre orele 10.00 – 16.00
Afișare rezultate : 25.08.2018

Bibliografie concurs:
- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
- Manualul beneficiarului, POCU 2014-2020, Axele prioritare 1-6, versiunea august 2017.
- Ghidul solicitantului programul Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie
și servicii, Apelul de proiecte nr.11, POCU, Axa prioritară 6- Educație și competențe ,Prioritatea de
investitii 10.iv, Obiective specifice 6.13 si 6.14.
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- ORDIN Nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
finanţate din fonduri europene.

Administrator SC SAGEM SRL,
George SAFIR

