
 
 

Termeni de Referință 

 

Denumire poziție: Specialist/ă Analiză Date 

Scopul poziției constă în consolidarea echipei de Management a Datelor și Cunoștințelor, asigurarea 

bunei desfășurări a proceselor de colectare, procesare și analiza a datelor din cadrul organizației.  

Sarcini și responsabilități:  

▪ Cunoașterea avansată a Excel-ului și a altor instrumente de colectare, procesare și vizualizare a 

datelor (Google Form, JotForm, SPPS, Power Bi etc.) 

▪ Abilitatea de a transforma datele în grafice, diagrame, tabele, rapoarte. 

▪ Capacitatea de a analiza și a sintetiza volume mari de informații în concluzii succinte. 

▪ Coordonarea unor studii/cercetări cantitative și calitative dedicate dezvoltării și/sau optimizării 

programelor implementate de către organizație. 

Oportunități:   

▪ Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională; 

▪ Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative; 

▪ Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.  

 Competențe și calificări necesare:  

▪ Studii superioare în științe sociologice, economice, IT sau alte domenii conexe;  

▪ Minim 1 an experiență în domeniul analizei datelor; 

▪ Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză.  

▪ Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);   

▪ Abilități de organizare, planificare, comunicare și prezentare; 

▪ Capacitate de sinteză și analiză statistică; 

▪ Abilități de a lucra independent și în echipă;  

▪ Responsabilitate și punctualitate;  

Tipul contractului: contract individual de muncă (pe durată determinată cu posibilitate de prelungire);  

Implicarea: normă deplină; 

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, 

cu mențiunea „Specialist Analiză Date”, următoarele documente:  

▪ CV-ul actualizat;  

▪ O scrisoare de motivare (de până la o pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum 

și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.  

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare este 02 iunie, ora locală 09:00. 

*Doar candidații selectați vor fi invitați la un 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 cu 

caracter personal. 

 


