Coordonator al Unității de PR și Comunicare
Descrierea postului de muncă:
Coordonarea eficientă a activității Unității de PR și Comunicare a organizației în vederea atingerii tuturor
obiectivelor.
Implicarea: normă deplină
Sarcini și responsabilități:
•
•
•
•
•
•
•

Coordonează toate activitățile conexe Unității de PR și Comunicare;
Elaborează, dezvoltă și implementează strategia de PR și comunicare;
Elaborează Planul de actiuni de promovare și identifica instrumentele necesare de comunicare si
promovare în funcție de programe;
Împreună cu coordonatorii de programe asigură implementarea activităților de proiecte, din
perspectiva comunicării;
Dezvoltă și monitorizează mesaje și informații privind organizația și programele în desfășurare;
Sprijină participarea reprezentanților organizației la evenimente externe de promovare;
Elaborează și coordonează materialele de promovare a activității organizației.

Competențe și calificări necesare:
• Studii în comunicare sau relații publice sau în alt domeniu conex;
• Experiență în domeniu de minim patru (4) ani;
• Responsabilitate, punctualitate și adaptabilitate;
• Spirit de echipă și inițiativă;
• Abilitatea de a utiliza atât limbajul scris, cât și cel oral pentru a concepe și transmite mesaje coerente
către grupurile țintă;
• Bune abilități organizatorice;
• Comunicarea fluentă în limba română, rusă și engleză;
• Utilizarea computerului la nivel avansat;
• Operare cu instrumente de dezvoltare a materialelor de PR (infografice, spoturi video, pagini web,
newsletter etc.).

Avantaje - experiență în cadrul organizațiilor neguvernamentale și în cadrul proiectelor de dezvoltare
locală
Durata contractului: contractul pe durata determinată cu posibilitate de prelungire
Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:
• Curriculum Vitae;
• Scrisoare de intenție.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul pană la data de 1 septembrie, ora 09:00, la adresa de
e-mail hr@solidarityfund.md, iar la subiectiect să menționați la Subiect „Coordonator al Unității de PR și
Comunicare”
Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.
*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării.
Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor

