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Anunț recrutare expert evaluator
Asociația Serviciul APEL recrutează expert evaluator în cadrul proiectului There isn’t a Planet B! Win-win
strategies and small actions for big impacts on climate change - CSO-LA/2017/388-137, finanțat de Comisia
Europeană prin programul DEAR.
Responsabilități:
▪ Evaluarea notelor conceptuale (etapa 1) și a propunerilor dezvoltate de proiecte (etapa 2) depuse în cadrul
apelului de propuneri de proiecte Promovarea de acțiuni Eficiente Pentru Protecția Mediului, Locuire
Durabilă Și Responsabilitate Privind Schimbările Climatice (vezi apel de proiecte) conform grilelor de
evaluare ce vor fi furnizate de Asociația Serviciul APEL ca Autoritate Contractantă).
▪ Soluționarea contestațiilor depuse în termen după fiecare dintre cele două etape de depunere de propuneri de
proiecte;
▪ Consilierea echipei proiectului „There isn’t a PLANet B” în vederea monitorizării granturilor declarate
câștigătoare în urma apelului de propuneri de proiecte.
▪ Lucrează împreună cu managerul de proiect „There isn’t a PLANet B” și cu managerul financiar al granturilor
oferite în cadrul apelului de proiecte pentru selectarea proiectelor câștigătoare.
Cerințe principale:
▪ Minim studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
▪ Cel puțin 2 ani experiență specifică în evaluarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, preferabil fonduri
europene;
▪ Cel puțin 2 ani experiență în monitorizarea de proiecte cu finanțare externă, preferabil din fonduri europene;
▪ Experiență profesională generală în domeniul implementării proiectelor: min. 5 ani;
Oferta de angajare:
▪ Poziția este disponibilă în București. Angajarea se face cu contact de muncă part-time, pe durată determinată.
Transmiterea candidaturilor
Persoanele inetresate sunt rugate să trimită CV în format Europass în format electronic la adresa
proiecte@noplanetb.net.
Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor: joi, 24 mai 2018, ora 17.00.
Doar persoanele selectate vor fi contactate în vederea stabilirii unui interviu.
Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe pagina de internet www.apelngo.ro.
****
Mai multe despre Asociația Serviciul APEL: www.apelngo.ro
Mai multe despre proiectul „There isn’t a PLANet B: https://ro.noplanetb.net
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