ASOCIATIA GAL DANUBIUS IALOMITA-B RAILA

Nr. IGAL 514 /14.12.2020

Anunț recrutare personal

ASOCIAȚIA GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA, cu sediul în Șoseaua București, Bl. PP,
Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei,
Județul Ialomița, scoate la concurs, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală
2014-2020, strategie finanțată prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2014-2020, următorul post vacant:
AGENT DE DEZVOLTARE – 1 post;
Descrierea postului vacant:
POSTUL

AGENT DE DEZVOLTARE – COD COR : 242207

NORMA DE MUNCA

➢

Mimin 20 ore/saptamana

DESCRIEREA
POSTULUI

➢

Animarea, promovarea și informarea privind SDL, precum și implementarea
cu succes a activităților proiectului și atingerii obiectivelor acestuia.

CERINȚELE POSTULUI

➢

Furnizarea informațiilor necesare elaborării planului de comunicare,
informare și promovare din SDL și asigurarea desfășurarii acestora;

➢

Asigurarea activitatatii de animare, promovare, informare, întâlnirilor și
acțiunilor planificate și organizate din SDL;

➢

Participarea la elaborarea ghidurilor solicitantului pentru măsurile incluse în
SDL;

➢

Sprijinirea potențialilor beneficiari LEADER cu privire la ghiduri, listă
documente, cheltuieli eligibile ;

➢

Verificarea întocmirii dosarelor de conformitate, eligibilitate, a cererilor de
plată atât a beneficiarilor cât și cele de funcționare ale GAL-ului;

➢

Elaborarea conținutului materialelor informative (promovare/informare) cu

Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița,
CIF 36414950, E-mail: office@igal.ro, Website: www.igal.ro

ASOCIATIA GAL DANUBIUS IALOMITA-B RAILA
privire la SDL;

ALTE CERINȚE

➢

Intocmirea dosarelor de achiziție ale GAL și urmărirea implementarii lor;

➢

Asigurarea monitorizarii dosarelor de achiziție publică;

➢

Participarea la cursurile și instruirile de dezvoltare a competențelor privind
implementarea SDL;

➢

Participarea la arhivarea documentelor;

➢

Participarea la activitățile RNDR, FNGAL, Rețeaua Națională și la alte
activități care au legătură cu domeniul de activitate al Asociației.

➢

Seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol,
atitudine pozitivă, spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate
de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare, etc.;

➢

Fără antecedente penale.

➢

Studii necesare: studii medii;

➢

Permis de conducere, categoria B.

Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune la sediul ASOCIAȚIEI GAL
DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA următoarele documente:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CV Europass, semnat pe fiecare pagina și datat;
Scrisoare de intenție;
Acte studii;
Certificate sau alte documente care să ateste experiența profesională, dacă este cazul;
Act de identitate/CI, în copie;
Certificat de naștere;
Certificat de căsătorie, în copie - daca este cazul;
Selecția candidaților se va face în baza CV-ului depus la sediul asociației (Calea
București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița), până la data de 17
decembrie 2020, ora 14.00.
Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și a
egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele
menționate.
Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița,
CIF 36414950, E-mail: office@igal.ro, Website: www.igal.ro

Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați pentru
programarea interviului de angajare. Interviul de angajare va avea loc în data de 18
decembrie 2020, începând cu ora 11.00.
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Reprezentant legal
Dumitrescu Raluca Giorgiana
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