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Fundația Comunitară Brașov
Angajează Program Manager 

Fundația Comunitară Brașov este inițiativa unei echipe care are viziunea de a

contribui la dezvoltarea unor comunități solidare, generoase și cu initiațivă, care își

pun în practică ideile pentru bucuria de a trăi și de a crește împreună în zona

Brașovului.

Misiunea noastră este aceea de a mobiliza resurse locale pentru susținerea unor

initiative care vin în întâmpinarea nevoilor din comunitate. Facem acest lucru în mod

transparent și asumat pe termen lung, prin implicarea donatorilor și a comunităților,

creând încredere unii în ceilalți.

Pentru a ne dezvolta în continuare, căutăm să ne extindem echipa cu un Program
Manager cu experiență de project management. Această persoană va lucra la
sediul Fundaţiei, în Braşov,
6 h / zi, începând cu februarie 2020.

DESCRIEREA POSTULUI
Program Managerul Fundației Comunitare Brașov se ocupă de project
managementul evenimentelor : Brasov Heroes, Cercul de donatori Brașov și Harta
Binelui și de grants managementul acestor programe.



• Asigură project managementul evenimentelor publice ale Fundației (în principal Brașov

Heroes, Cercul de Donatori Brașov, Harta Binelui și alte programe care vor fi dezvoltate pe

parcursul anului)  ;

• Planifică , organizează și susține activitățile specifice organizării evenimentelor Fundației;

• Lucrează împreună cu proiectele participante, furnizorii, donatorii, alergătorii și întreaga

echipă, pentru ca evenimentele de strângere de fonduri din Brașov să continue să crească și

să ofere o experiență bună participanților.

• Organizează împreună cu  echipa concursurile de proiecte aferente programelor Fundației;

• Comunică și informează continuu toate persoanele implicate în evenimentelor coordonate într-

un mod clar și de impact 

• Menține, construiește și dezvoltă parteneriatele Fundației

• Asigură managementul finanțărilor oferite de către Fundație prin programele implementate; 

• Realizează managementul bugetelor de organizare ale evenimentelor ;

• Lucrează împreună cu proiectele participante, furnizorii,donatorii, alergătorii și întreaga echipă, 

pentru ca evenimentele de strângere de fonduri din Brașov să continue să crească și să ofere

o experiență bună participanților.

Responsabilități

Pozitie disponibilă din luna februarie 2020, program flexibil de 6 ore/zi.



• Are abilități foarte bune de planificare, organizare , este orientat spre rezultate și impact

• Un comunicator natural, deschis și pozitiv

• Bună capacitate de planificare, design de proiect și cooperare cu parteneri diferiți

• Are inițiativă, abilități bune de risk assessment

• Are capacitate foarte bună de organizare a timpului, sarcinilor și a ocului de muncă;

• Este atent la detalii și poate respecta termene limită în mai multe proiecte;

• Are plăcerea, curiozitatea și abilitatea de a învăța lucruri noi; 

• Este creativ, adaptabil, pozitiv și constructiv în abordare;

• Capacitate de a dezvolta relații bazate pe încredere cu partenerii și cu echipele proiectelor

finanțate

• O persoană independentă care poate derula un program fără supervizare

• Capacitate de înțelegere a cifrelor, bugetelor și bazelor de date

• Experiență anterioară de minimum 2 ani în project management pentru evenimente mari,

(preferabil evenimentele sportive), organizații non-profit, agenții de comunicare sau în

companii

Profilul candidatului



Beneficii oferite

• Creștere salarială proporțională cu sarcinile;
• Program personalizat de dezvoltare profesională stabilit împreună cu directorul şi Boardul Fundaţiei;
• Participarea frecventă la schimburi de experiență, traininguri, conferinţe;
• Contribuția la o schimbare, pe termen lung, a spiritului de comunitate din Braşov;
• Posibilitatea de a contribui în mod semnificativ la construcţia unei fundaţii tinere care urmăreşte să

dezvolte concepte noi pentru Braşov ce ţin de filantropie, implicarea comunităţii şi încurajarea
iniţiativelor locale;

• Apartenența la o echipă mică, atentă la procese și rezultate.

Procesul de selecție
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV, scrisoarea de intenție și o recomandare relevantă la adresa
laura@fundatiacomunitarabrasov.ro. Aplicanții selectați vor fi invitați la un interviu pe măsură ce aplică. Aplicanții din

lista scurtă vor rezolva o temă practică, înainte de decizia finală.

Aplicațiile sunt deschise în perioada 21 ianuarie – 7 februarie 2020.
Cu persoanele potrivite profilului ne vom întâlni în perioada 27 ianuarie - 7 februarie 2020

mailto:laura@fundatiacomunitarabrasov.ro


Persoana de contact pentru întrebări și
informații suplimentare:
Laura Popeea
• laura@fundatiacomunitarabrasov.ro
• 0731.001.100

O fundație comunitară atrage fonduri de la donatori individuali și corporate dintr-o anumită zonă şi le distribuie, sub
formă de finanțări, către diverse cauze locale propuse de organizaţii non-profit sau grupuri de inițiativă. În procesul de
finanțare, fundația ține cont atât de nevoile din comunitate și de soluțiile posibile, dar și de dorințele de implicare ale
donatorilor.
Mai multe detalii despre activitatea Fundaţiei Comunitare Brașov: http://www.fundatiacomunitarabrasov.ro

http://www.fundatiacomunitarabrasov.ro

