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LCRM – Legal Resources Centre
from Moldova
Concurs de angajare a Directorului/ Directoarei serviciului
administrativ
Gribincea Vladislav · Wednesday, February 10th, 2021

CRJM anun?? concurs pentru:
1. Func?ia: Director/Directoare serviciu administrativ;
2. Natura contractului: contract de munc? pe termen nedeterminat
3. Locul de munc?: biroul CRJM, str. A.Sciusev 33, mun. Chi?in?u, Republica Moldova.

Atribu?ii:
Directorul/Directoarea serviciului administrativ asigur? coordonarea activit??ilor asocia?iei,
precum ?i buna organizare a activit??ilor asocia?iei. Principalele sarcini se refer? la:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Managementul general al asocia?iei;
Coordonarea activit??ilor în cadrul proiectelor;
Managementul resurselor umane;
Logistic?;
Fundraising;
Comunicarea cu donatorii.

Fi?a de post a func?iei este anexat? aici (FI?A DE POST).
Cerin?e fa?? de candida?i:
1. studii superioare;
2. cunoa?terea fluent? a limbii române ?i a limbii engleze. Cunoa?terea limbii ruse sau a altor limbi
de circula?ie interna?ional? constituie un avantaj;
3. folosirea calculatorului în activitatea zilnic? ?i posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows
?i internet;
4. capacit??i organizatorice ?i de planificare;
5. abilit??i foarte bune de lucru în echip?;
6. aten?ie la detalii;
7. cuno?tin?e în domeniul justi?iei ?i drepturilor omului, ?i experien?a anterioar? în func?ii similare
constituie un avantaj;
8. de?inerea permisului de munc? în Republica Moldova.
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Condi?ii de munc?:
1.
2.
3.
4.

mediu de lucru confortabil;
posibilit??i de dezvoltare profesional?;
salariu motivant, care depinde de calificarea ?i experien?a persoanei;
regim de munc? flexibil.

Persoanele care corespund cerin?elor sunt invitate s? expedieze o scrisoare de motivare ?i CV-ul,
care s? con?in? datele de contact a cel pu?in dou? persoane de referin??, pân? la 3 martie 2021, la
adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.
Selectarea candida?ilor/telor va fi f?cut? în baza analizei CV-urilor ?i scrisorilor de motivare
depuse, urmat? de o prob? scris? ?i interviu. Informa?ii suplimentare pot fi ob?inute la aceea?i
adres? de e-mail sau la tel.: 022 843 601.
Doar candida?ii/tele preselecta?i/te vor fi contacta?i/te.
Prin depunerea documentelor pentru func?ia solicitat?, candidatul/a 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.
Pentru informa?ii suplimentare, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 843601 sau la
adresa de e-mail: aurelia.celac@old2.old.crjm.org
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