
OPORTUNITATE DE VOLUNTARIAT
Coordonator Program YouthBank Iași

Ne dorim foarte mult în echipă un super-erou:
- Însetat să cucerească Iașul împreună cu o echipă de 15 tineri

- Dedicat dezvoltării tinerilor și pasionat de oameni

- Dornic să construiască un oraș mai bun

Perioada postului: 
• Septembrie 2014 – iulie 2015

Disponibilitatea postului:
• Începând cu 01 septembrie 2014

Program de lucru: 
• 4 ore pe zi, 20 ore pe săptămână

Data limită pentru aplicare:
• 17 august 2014

Scopul postului: 
Coordonatorul este responsabil pentru organizarea, coordonarea, dezvoltarea şi 
monitorizarea programelor şi activităților din cadrul YouthBank Iași.

Responsabilități şi sarcini:
• Planifică, organizează, coordonează, monitorizează, evaluează și raportează 

activitățile din program;
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• Coordonează echipa de tineri care implementează activitățile dintr-un ciclu de 
program YouthBank, o motivează constant și îi oferă suport;

• Coordonează principalele campanii de peste an: recrutarea de noi membri, instruirea 
acestora, campania de strângere de fonduri, campania de comunicare, campania de 
acordare de finanțări și evenimentul de final de an ;

• Atrage fonduri pentru dezvoltarea programului și contribuie la sustenabilitatea 
financiară a programului ;

• Pregătește rapoarte pentru echipa managerială, donatori și finanțatori ;

• Gestionează relația cu partenerii naționali și locali ai programului.

Cerințe:
• Abilități de leadership și lucru cu tinerii: motivarea membrilor echipei, viziune, 

perseverență;

• Entuziasm debordant; 

• Organizat si capabil să-i organizeze și pe cei din echipă;

• Proactiv și orientat spre învățare.

• Bune abilități de comunicare orală și scrisă; 

Beneficii:
• Vei avea oportunitatea să îți recrutezi propria echipă, șă o crești și să o menții la 

stadiul de performanță;

• Program național de formare;

• Rețea națională de suport;

• Sprijin în procesul de învățare din partea unei echipe cu experiență în atragerea de 
fonduri, organizarea de evenimente și team management

Colaborarea este în regim de voluntariat, însă fundația va acoperi costurile de formare 
(traininguri și vizite de studiu în țară), costurile cu telefonul și deplasarea în interesul 
programului YouthBank.

Procesul de selecție al candidatului:
Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a una sau două persoane 
care pot oferi recomandări pentru abilități, experiențe sau cunoștințe specifice postului. 
Aplicațiile vor fi trimise la adresa ciprian.paius@fundatiacomunitaraiasi.ro până la data de     17 
august 2014. 
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Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ciprian Păiuș,  T: 0720 00 77 
92

Mult succes !
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