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Anunț recrutare:  Organizația Salvați Copiii angajează in cadrul 
proiectului “Și eu vreau la școală!”, proiect POCU, COD SMIS 105136, în 
Timișoara, următoarele categorii de experți: 

 
 
Școala Nr. 1 Timișoara 
 
 
1 expert consiliere 
 
Normă de lucru – 40 ore/luna, 23 luni 
 
Profilul candidatului ideal: 
- între 2-5 ani experienţă în activități de consiliere; 
- studii minime absolvite în domeniul socio-uman. 
 
1 expert A Doua Șansă  
 
Norma de lucru  - 16 ore/luna, 33 luni  
 
 
5 experți Școală după școală 
 
Normă de lucru - 4 ore/zi, 16 zile/luna, 33 luni 
 
Profilul candidatului ideal: 
- experienţă în învățământ – cadru didactic - între 0-5 ani; 
- studii superioare/absolvent al Facultăţii de Pedagogie sau a modulului pedagogic; 
- abilităţi de lucru cu grupurile; 
- abilităţi de comunicare; 
- atitudine pozitivă faţă de copii.   
 
ColegiulTehnic „Dimitrie Leonida” Timișoara 
 
1 expert cu atribuții în asistență socială 
Norma de lucru -  8 ore/zi, normă întreagă, 34 de luni 
 
Profilul candidatului ideal: 
-între 2-5 ani experienţă în activități de asistență socială; 
-studii minime absolvite în domeniul socio-uman. 
 
 1 expert  A Doua Șansă  
Norma de lucru  - 32 ore/luna, 33 luni  
 
4 experți Școală după școală 
Normă de lucru - 4 ore/zi, 16 zile/luna, 33 luni 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

Page 2 of 2 

 

 
 
Profilul candidatului ideal: 
- experienţă în învățământ – cadru didactic - între 0-5 ani; 
- studii superioare/absolvent al Facultăţii de Pedagogie sau a modului pedagogic; 
- abilităţi de lucru cu grupurile; 
- abilităţi de comunicare; 
- atitudine pozitivă faţă de copii.   
 
 
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente: 
-    CV în format Europass în limba română cu mențiunea postului vizat; 
-    scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile 
menționate în CV; 
 
Vă rugăm să trimiteţi documentele mai sus menționate, la e-mail disa_isabella@yahoo.com , 
delia23adina@yahoo.com până la data de 20 iunie 2018.  
 
Vă rugăm să menționați în scrisoarea de intentie  Aplicaţie pentru poziţia de ........................ 
 
 
 
Despre noi 
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, asociaţie de utilitate publică, non-profit, 
democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecţia drepturilor copilului în 
România, din 1990.  
 
VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supravieţuire, educaţie, 
protecţie şi participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care 
copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 28 de ani de 
activitate, peste 1.750.000 de copii au fost implicaţi în programele şi campaniile Organizaţiei Salvaţi 
Copiii. 
 
Organizația Salvați Copiii este un angajator care asigură oportunități egale, unde apartenenţa etnică, 

genul, apartenenţa rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o 

cauză de excludere a vreunui candidat.  
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