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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Termen extins//Concurs privind angajarea unui consilier
juridic
admin2706 admin2706 · Thursday, September 7th, 2017

CRJM anun?? un concurs pentru:
Func?ia: Consilier juridic;
Contract: pe perioad? nedeterminat?;
Localitatea: Chi?in?u, Republica Moldova.
Data de începere: preferabil din 1 noiembrie 2017
Cerin?e:
1. studii universitare în domeniul dreptului;
2. posedarea cuno?tin?elor bune în domeniul justi?iei ?i drepturilor omului;
3. posedarea fluent? a limbilor român? ?i englez?. Cunoa?terea limbii ruse sau a altor limbi de
circula?ie interna?ional? constituie un avantaj;
4. folosirea calculatorului în activitatea zilnic? ?i posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows
?i internet;
5. abilit??i bune de comunicare, prezentare, planificare, organizare.

Atribu?ii:
Principalele sarcini ale juristului ?in de:
1. Cercetare ?i analiz?;
2. Advocacy;
3. Activit??i de instruire;

Fi?a de post a func?iei este anexat? aici.
Condi?ii de munc?:
1. mediu de lucru confortabil;
2. posibilit??i de dezvoltare profesional?;
3. salariu motivant, care depinde de calificarea ?i experien?a persoanei;
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4. timp de munc? cu program deplin;
5. regim de munc? flexibil.

Persoanele care corespund cerin?elor sunt rugate s? expedieze prin email CV-ul care s? con?in?
contactele a cel pu?in dou? persoane de referin?? ?i o scrisoare de motivare pân? la 8
octombrie 2017, ora 23.59, la adresa: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.
Selectarea candidatului va fi f?cut? în baza analizei CV-urilor ?i scrisorilor depuse, urmat? de o
prob? scris? ?i interviu. Informa?ii suplimentare pot fi ob?inute la aceea?i adres? email sau la
telefon: 022 843 601.
Doar candida?ii preselecta?i vor fi invita?i pentru testare ?i interviu.
Prin depunerea documentelor pentru func?ia solicitat?, candidatul consimte implicit verificarea de
c?tre CRJM a informa?iei furnizate de candidat.
ATEN?IE – în cazul în care nu sunte?i de acord ca CRJM s? verifice informa?ia la actualul
angajator, v? rug?m s? men?iona?i expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explica?ii specifice
nu sunt necesare.
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