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Organizația Umanitară CONCORDIA 
Poziție vacantă: Director Adjunct 

Contract: perioadă nedeterminată 

Program: full-time 

 

 

Responsabilități principale: 

 

- Asigură implementarea planurilor naționale de planificare strategică la nivel de program și 

contribuie la strategia internațională, promovând misiunea și viziunea organizatiei; 

- Asigură utilizarea responsabilă a bugetelor aprobate în limita resurselor disponibile ale 

organizaţiei, stabilite în strategia naţională şi internaţională; 

-  Se asigură că activitatea directorilor naționali din subordine, isi atinge obiectivele și țintele 

convenite în procesele de planificare strategică și în conformitate cu misiunea, viziunea și 

strategiile organizatiei; 

- Coordonează și este responsabil pentru dezvoltarea, transformarea, implementarea tuturor 

serviciilor sociale si educationale în conformitate cu legislația națională; 

-  Asigură o cultură națională de lucru sănătoasă și o colaborare între lideri în cadrul și in spiritul 

ONE-CONCORDIA. 

- Monitorizeaza implementarea finantarilor nerambursabile si coordoneaza activitatea 

managerului de proiect; 

- Coordoneaza programul de voluntariat international; 

- Asigura managementul calitatii in programele aflate in subordine;  

-  Contribuie la diferite programe și activități internaționale; 

- Asigură eficiență în gestionarea crizelor interne și externe relevante la nivel național, împreună 

cu Directorul Executiv. 

- Supraveghează și inițiază integrarea CONCORDIA în rețelele externe naționale relevante ca 

membru al juriului, membru al consiliului de administrație în grupuri sau federații naționale și/sau 

vorbitor invitat pentru conferințe și domenii în care CONCORDIA este expert și pionier; 

-  Reprezentant extern al organizației naționale împreună cu Directorul Executiv; 

-  Coordonează vizitele naționale și internaționale ale donatorilor, partenerilor. 

 

 

Candidatul ideal: 

 

- experienta relevanta in programe din domeniu serviciilor sociale (minim 7 ani); 

- experienta relevanta (minim 5 ani) in implementarea finantarilor nerambursabile (grant-uri)-; 

- persoana pro-activa, cu initiativa, dinamica, orientata pe rezultat, cu abilitati organizatorice, 

capacitate de a gestiona mai multe sarcini simultan; 

- cunoștințe de operare PC (in special Word, Power Point, Excel); 

- cunoasterea limbii engleze la un nivel avansat (scris, vorbit); 

- absolvent studii superioare; 

- carnet de conducere- cat.B. 
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Beneficii: 

- Salariu fix &tichete de masă; 

- Tichete cadou de Paște și Crăciun; 

- Bonus de Craciun; 

- Bonus de ziua de nastere si tort aniversar; 

- Al 13-lea salariu; 

- Asigurare medicală privată; 

- Program 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

- 23 zile CO/an. 

 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 

31.01.2023, la adresa de e-mail: roxana.teodorescu@concordia.org.ro .  Vă rugăm menționați în 

subiectul mesajului: Director Adjunct.  Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc 

cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la 

Roxana Teodorescu | Manager Resurse Umane | T +40 733103044. 

 

Aplicând pentru aceste poziții, sunteți de acord ca datele transmise să fie procesate în vederea 

realizării selecției. Mai multe detalii privind politica de confidențialitate găsiți aici 

http://www.concordia.org.ro/confidentialitate. 

 

*** 

 

CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit, cu un istoric de 

30 de ani în România, care are ca misiune susținerea şi (re)integrarea socială, familială, școlară și 

profesională a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate, spre o viață independentă și 

autonomă. Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, Județul 

Prahova, și se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane anual.  

  

Citiți mai multe detalii despre proiectele noastre pe pagina noastră aici www.concordia.org.ro sau 

ne puteți urmări pe Facebook: https://www.facebook.com/OrganizatiaUmanitaraConcordia/ 
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