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ANUNȚ SELECȚIE EXPERT INFIINTARE SERVICII SOCIALE 

 
 
FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: Intotdeauna in familie - 
proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea 
serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea – COD SMIS 2014+: 129309, 
recrutează expert infiintare servicii sociale (1 post) pentru derularea subactivității A.4.1. 
Infiintarea si dezvoltarea serviciilor sociale. 
 
Atribuții generale: 
 
- realizeaza metodologii de furnizare a serviciilor sociale la nivel de proiect 
- realizeaza documentatia necesara infiintarii serviciilor sociale furnizate la nivelul proiectului 
- participa la realizarea procedurilor de lucru de la nivelul serviciilor sociale 
- comunică permanent şi eficient cu echipa de experti de implementare din care face parte şi cu 

autorităţile cu care acesta intră în contact  
- lucrează eficient în cadrul unei echipe multidisciplinare pentru a putea acţiona în interesul grupului 

ţintă  
- elaboreaza documentatia necesara obtinerii licentei de functionare a serviciilor sociale 
 
Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile: 
 
Educație solicitata: Studii universitare de licenta:- 3 ani 
 
Experiență solicitata: Vechime generala specifica - 2 ani; 
 
- Muncă de birou şi muncă de teren (posibilități de deplasare) 
- Bune abilităţi de utilizare a computerului; 
- cunoasterea legislatiei specifice in domeniul serviciilor sociale 
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare; 
- capacitate de analiză şi sinteză;  
- capacitate de lucru individual şi în echipă; 
- abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi adaptabilitate. 
 
Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv in judetul Tulcea, 
precum si la sediul angajatorului din Mun. Bucuresti. 
 
Norma de lucru: perioada determinata  
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    A4.1 – 4 h x 21 zile/luna x 4 luni 
  

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite 
conditiile de vechime, la adresa de email: office@sera.ro, până la data de 04.09.2020. Vă rugăm să 
menționați în titlul emailului: Aplicație expert infiintare servicii sociale POCU/476/4/18/129309. 

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt. 
Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi 
prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de 
munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.  

 
 
 
 
Mai multe informații despre proiect, găsiți accesând următorul link:  
http://www.sera.ro/seraromania/ro/despre-noi-sera/arhiva/item/166-comunicat-de-presa-lansarea-
proiectului-intotdeauna-in-familie-proiect-pentru-reducerea-institutionalizarii-a-riscului-de-
separare-si-pentru-asigurarea-serviciilor-de-recuperare-de-proximitate-copiilor-din-judetul-tulcea-
pocu-476-4-18-129309.html 
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	- abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi adaptabilitate.

