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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Titlul proiectului: „Practica în întreprindere simulată”
Cod Contract: POSDRU/109/2.1./G/81777
Beneficiar: SC Convex-Network SRL

Anunt privind recrutarea pentru pozitia
Expert Consiliere (1 post)
 Descriere angajator:
o S.C. CONVEX NETWORK S.R.L. este beneficiar in cadrul proiectului cu o durata
de 18 luni „Practica in intreprindere simulata”, ID 81777, finantat prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, axa
prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”,
domeniul major de interventie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”.

 Denumirea postului:
o Expert consiliere (cod COR 242306 – Consilier orientare privind cariera);
 Locatia postului:
o Activitatea se va desfasura atat la sediul principal al proiectului, organizat in
cadrul punctului de lucru al angajatorului din Calea Grivitei nr. 180, sector 1,
Bucuresti, cat si la sediile partenerilor din proiect, situate in mun. Bucuresti.

 Tipul contractului:
o Contract de munca cu timp partial, pe perioada determinata (ianuarie 2013 –
iunie 2013).

 Cerinte obligatorii:
o Absolvent studii medii;
o Formator acreditat;
o Experienta profesionala in domeniu de minim 2 ani.

 Descrierea sarcinilor specifice postului:
o Asista practica in firma simulata;
o Coordoneaza instruirea teoretica a elevilor;
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o Evalueaza participantii si programul;
o Raporteaza activitatea desfasurata;
o Mentine o comunicare permanenta cu managerul/ asistentul proiectului;

Informatii suplimentare:
Va rugam sa trimiteti CV-ul dumneavoastra (format Europass) si scrisoarea de
motivatie la urmatoarea adresa de e-mail: posdru@convex-network.ro.
Nota: Persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate vor fi invitate prin e-mail/telefonic
in vederea sustinerii unui interviu.
Pentru mai multe informatii referitoare la proiectul „Practica in intreprindere
simulata” va rugam sa accesati http://www.practica-simulata.ro/ sau pagina de facebook
http://www.facebook.com/pages/Practica-in-intreprinderea-simulata
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