
Solenoid Concept SRL angajeaza Coordonator Partener in cadrul proiectului POCU  

Titlu proiect: „Servicii integrate pentru incluziune sociala in Comuna Vizantea-Livezi”; Cod proiect: 

139983;  

Apel: Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si exluziune sociala 

din zona rurala si orase cu populatie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de 

masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului DLRC. 

 

Atributii: 

Participa la sedintele lunare ale echipei de management a proiectului; 

Colaboreaza cu managerul de proiect si cu ceilalti membri ai echipei de proiect; 

Deleaga responsabilitati, coordoneaza elaborarea rapoartelor de monitorizare si de evaluare; 

Participa la planificarea, monitorizarea, controlul si raportarea proiectului; 

Participa la selectarea personalului ce va fi angajat; 

Asigura managementul activitatilor din proiect ce cad in sarcina respectivului partener; 

Coopereaza cu coordonatorii partenerilor; 

Colaboreaza la realizarea rapoartelor, verifica conformitatea rezultatelor; 

Participa la analiza finala; 

Participa la sedintele lunare ale echipei de management a proiectului;  

Colaboreaza cu managerul de proiect si cu ceilalti membri ai echipei de proiect;  

Deleaga responsabilitati, coordoneaza elaborarea rapoartelor de monitorizare si de evaluare; 

Participa la planificarea, monitorizarea, controlul si raportarea proiectului; 

 

Educatie solicitata: 

Studii superioare finalizate in domeniul economic sau administrativ- 3 ani. 

 

Experienta solicitata: 

Experienta in management, gestionare a resurselor umane si financiare, experienta in derularea de 

proiecte, implementare proiecte. – 3 ani 

 

Competente solicitate: 

Competente specifice managementului de proiect dobandite in urma unor cursuri/studii in 

management general, consultanta, competente gestionare resurse umane si financiare; 

Competente de buna utilizare a pachetului Office, platfome digitale (Word, Excell) ; 

Competente de planificare, organizare si verificare al activitatilor ; 

Competente de comunicare si gestionare situatii de criza ; 

Competente gestionare a riscului.  

 

Daca sunteti interesati de ocuparea acestui post va rugam sa ne trimiteti CV-ul pana la data de 

14.06.2021; 

 

Candidatii care depun CV-ul vor participa la o proba scrisa in data de 15.06.2021, ora 12:00 la sediul 

social al Solenoid Concept SRL situat in Focsani, bd. Unirii nr. 10A, jud. Vrancea ; 

 

Blibliografia pentru proba scrisa o constituie Ghidul Solicitantului Conditii Generale si Conditii 

Specifice; 



Dosarele de candidatura se depun la adresa de email: solenoid.concept@gmail.com; 

 

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresa: solenoid.concept@gmail.com. 


