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O SINGURĂ PLANETĂ PENTRU TOȚI 

12.03.2018 
Anunț recrutare ofițer comunicare 

 

Asociația Serviciul APEL recrutează ofițer comunicare 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: 

▪ Elaborarea comunicatelor de presă, a anunțului și a altor documente necesare promovării apelului de propuneri 

de proiecte Promovarea de acțiuni Eficiente Pentru Protecția Mediului, Locuire Durabilă Și 

Responsabilitate Privind Schimbările Climatice. 

▪ Identificarea canalelor de comunicare pentru publicarea contra-cost a anunțului privind apelul de proiecte amintit 

și gestionarea bugetului aferent activității. 

▪ Întocmirea și gestionarea bazei de date cu ONG posibil interesate de apelul de proiecte și întreținerea 

comunicării cu acestea pe e-mail și telefonic. 

▪ Comunicarea cu ONG din baza de date prin e-mail și/sau telefonic în tot ceea ce ține de proiect. 

▪ 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 de jurnalism/comunicare absolvite cu diplomă de licență; 

▪ Cel puțin 2 ani experiență specifică în comunicare/PR de proiecte cu finanțare externe; 

▪ Experiență profesională generală în comunicare/PR în domeniul ONG: min. 5 ani; 

▪ Capacitate de lucru în condiții de stres și de lucru în echipă; 

▪ Capacitatea de a respecta deadline-urile. 

 

 Oferta de angajare: 

▪ Poziția este disponibilă în București. Angajarea se face cu contact de muncă part-time, pe durată determinată. 

 

Transmiterea candidaturilor 

 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV în format Europass la sediul Asociației Serviciul APEL, Șos. Mihai 

Bravu 329, Sector 3, București, sau electronic, la proiecte@noplanetb.net. 

 

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor: joi, 27 martie 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. 
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