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Anunt selectie participanti program de

intership in domeniul ONG

Un program de internship este cea mai buna cale de a aplica cunoștințele dobândite pe
perioada  studiilor  pentru  cerințele  unui  viitor  loc  de  muncă  pe  placul  tau.  In  acest
internship poti invata aspectele esentiale despre managementul de proiect si  despre
domeniul  organizațiilor  nonguvernamentale (ONG) – intr-un mod aplicat  in care poti
testa si experimenta. Pe langa partea practica, iti vei crea nenumarate contacte care te

vor ajuta pe mai departe intr‐o cariera in domeniu. Iti oferim un internship provocator si

incitant. Vei avea posibilitatea sa inveti si sa pui in practica totul experimentand lucruri
noi!

Motivul initierii programului:
In ultimii ani in activitatea desfasurata de Asociatia Nevo Parudimos si partenerii ei am
observant  o  lipsa  foarte  mare  de persoane  pregatite  pentru  a  fi  angajate  in  cadrul
proiectelor derulate de noi si partenerii nostrii. Totodata, am primit foarte multe solicitari
de  formare  in  domeniul  scrierii  si  managementului  proiectelor  cu  finantare
nerambursabila de la ONG-urile si institutiile din judetul Caras Severin si nu numai.

Cine suntem?
Suntem un ONG dinamic si  activ care lupta pentru promovarea incluziunii  grupurilor
defavorizate si pentru dezvoltarea sociateatii civile in zona de Vest a Romaniei
Mai multe informatii despre initiatorii programului  gasiti la finalul acestui material.

Ce cautam?
In primul rand, cautam  persoane cu initiativa, proactive, cu incredere in sine si, mai
ales, persoane care sa accepte provocarea de a invata lucruri noi. Cautam persoane
flexibile,  tolerante,  care isi  doreasca sa invete  mult,  ambitioase  si  cu spirit  de
initiativa.

Responsabilităţile postului:
 Participa la sesiunile de formare din cadrul programului;
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 Susţine şi derulează activităţi în cadrul Asociatiei facand parte din echipele de
proiect ale asociatiei ca asistent;

 Se implică în evenimentele derulate de biroul Asociatiei;
 Actualizează  pagina  de  facebook  a  Asociatiei  cu  informaţii  colectate  de  la

activitatile pe care le care coordonează;
 Participa  la  procesul  de  scriere  a  propunerilor  de  finantare  pentru  proiectele

Asociatiei si ale partenerilor;
 Se  implică  în  realizarea,  actualizarea  şi  centralizarea  bazelor  de  date  şi  a

documentelor de raportare;
 Tine legatura cu partenerii din tara si din strainatate ai Asociatiei;
 Revizuieşte şi traduce în limba engleza documente de raportare şi monitorizare

ale Asociatiei;
 Contribuie la dezvoltarea de noi proiecte în cadrul Asociatiei  şi  se asigură de

atingerea obiectivelor şi indicatorilor aceastora;
 Asistă angajaţii Asociatiei în activităţile acestora;
 Asistă voluntarii Asociatiei în activităţile acestora;
 Participă la şedinţa de birou săptămânală;
 Oferă  suport  pe  partea  de  scriere  de  proiecte  de  finanţare  către  diverşi

finantatori;
 Asigură intalnirile de tranziţie pe fişa postului catre noul intern, la final.

Asociatia si partenerii sai oferă:
 Un program de formare teoretica;
 Oportunitatea de a pune in practica formarea teoretica primita:
 Mediu de lucru atractiv într-o echipă tânără şi dinamică;
 Oportunitatea de a lucra cu voluntari din străinatate
 Posibilitatea de a lucra într-o organizaţie cu experienta în domeniul educaţiei şi

programelor pentru tineret;
 Posibilitatea de a lucra într-o echipa a cărei viziune este aceea de a dezvolta

societatea civila si voluntariatul;
 Posibilitatea de formare şi instruire permanentă atât în training-uri naţionale, cât

şi internaţionale, (cel putin un curs in tara si unul in strainatate cu toate costurile
acoperite;

 Recomandări pentru viitoare aplicaţii şi oportunităţi de angajare;
 Oportunitatea de a rămâne un angajat al asociatiei sau al partenerilor acesteia in

acest program.

Profilul candidatului:
 Studii superioare în desfăşurare;
 Cunoştinţe  de  operare  PC (Word,  Power  Point,  Excel  –  baze  de  date)  şi  în

utilizarea Internetului;
 Cunoşterea la nivel mediu a limbii engleze, scris şi vorbit;
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 Persoană pro-activa, cu iniţiativă, dinamică, orientată spre rezultate, cu abilităţi
organizatorice;

 Abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
 Disponibilitatea către un program flexibil;

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un  CV in format europass însoţit de o
scrisoare  de  intenţie  până  la  data  de  05.03.2018,  la  adresa  de  e-mail:
nevoparudimos@yahoo.com. 

(DACA CV-ul nu este EUROPASS candidatura nu va fi luata in considerare)

Vă  rugăm menţionaţi  în  subiectul  mesajului:  Internship  PROFESIONISTI  PENTRU
VIITOR.

Menţionăm  că  data  de  începere  a  activităţii  în  cadrul  organizaţiei  noastre  este
preferabil a fi 15.03.2018, iar perioada de internship va dura 6 luni.

Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidenţialităţii şi al
egalităţii de şanse.
Vor  fi  contactate  numai  persoanele  care  indeplinesc  cerinţele  menţionate  şi  sunt
selecţionate pentru interviu.

Interviurile  vor avea loc în perioada  08-10 martie 2018,  la sediul  asociatiei.   In 12
martie 2018, va fi anunţată decizia comitetului de selectie.  Pentru detalii suplimentare
sunaţi la 0746450594 – persoana de contact Turcu Laura.

Important:  
1. Contractul de internship este un contract de voluntariat, NU un CONTRACT DE

MUNCA.
2. Faptul ca ati fost selectati si ca participate la acest stagiu de internship nu va

ofera siguranta ca veti  fi  angajati  dupa terminarea stagiului.  Doar persoanele
care cu adevarat dovedesc ca au invatat ceva si sunt cu adevarat motivate vor fi
angajate.

Continutul theoretic al formarii in cadrul programului de intership:
- Societatea civila, rolul acesteia in comunitatile locale
- Scrierea propunerilor de finantare
- Management de proiect
- Fundraising
- Comunicare, promovare si relatii publice
- Voluntariat si motivarea voluntarilor

Despre parteneriatul care a initiat proiectul.
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Partenerii  initiatori  ai  prezentului  program  sunt  un  grup  de  organizatii
nonguvernamentale din Vestul Romaniai care in parteneriat sau individual realizeaza
proiecte si activitati ce promoveaza educatia, voluntariatul si implicarea civica a tinerilor
si nu numai in zona de vest a Romaniei
Acestia sunt: 

- Asociatia Nevo Parudimos    www.nevoparudimos.ro 

- Asociatia Evolution  www.evolutionresita.info 

- Asociatia Voluntariatul pentru toti  www.voluntarii.ro 

- Asociatia de Binefacere Pro Vitam  www.provitam.info

- Asociatia Educatie pentru comunitate Teregova www.educom.ro

- Asociatia Kreativ Research www.mediapedagoy.eu

- Asociatia Impact Vox

- Asociatia Sim.Tim la fel

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Timis Torontal Barzava 

- Asociatia PAO Atelier Experimental Potoc
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