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Asociația Voluntariat Pentru Viață 

 

angajează pe perioadă determinate cu normă de 60 ore /lună 

 

Responsabil masuri ocupare piata muncii 

 

242104 responsabil process 

 

Atributii: - Sprijinirea grupului tinta in procesul de cautare a unui loc de munca prin instrumente 

specifice 

mediului virtual 

- Elaborarea si aplicarea de chestionare de evaluare a nevoilor grupului tinta 

- Monitorizarea insertiei pe piata muncii a membrilor grupului tinta si intocmirea de rapoarte de 

analiza 

-Monitorizeaza prezenta membrilor grupului tinta la activitatile de formare profesionala continua 

- Se asigura de realizarea indicatorilor de proiect si a rezultatelor corespunzatoare activitatii 

desfasurate 

- Furnizarea de informatiile legate de activitatea desfasurata managerului de proiect 

- Raportarea lunara activitatilor implementate 

- Intocmirea procedurii/metodologiei de formare profesionala continua si a instrumentelor de lucru 

utilizate in 

cadrul actului de formare 

- Planificarea desfasurarii cursurilor si intocmirea orarelor pentru cursurile de formare profesionala 

continua 

- Participare la desfasurarea achizitiei de subcontractare a activitatii de formare profesionala 

continua 

- Colectare informatii angajatori locali/din judet/regiune privind situatia locurilor de munca si nivelul 

de calificare necesar in cadrul companiei 

- Organizeaza cel putin 1 intalnire cu Serviciul Public de Ocupare in vederea identificarii posturilor 

existente pe piata muncii locala/regionala 

- Centralizare informatii angajatori, analizarea acestora in intocmirea rapoartelor de analiza 

- Intocmirea si incheierea contractelor de subventie pentru membrii grupului tinta 

- Elaborarea procedurii de insertie pe piata muncii 

- Elaborarea si aplicarea chestionarelor de feed-back membrilor grupului tinta angajati 

- Mentinerea legaturii cu angajatorii in vederea monitorizarii gradului de adaptabilitate/formare 

profesionala al membrilor grupului tinta angajati 

- Facilitarea participarii grupului tinta la burse de locuri de munca 

- Monitorizarea prezentei grupului tinta la activitatile de formare profesionala continua 

- Verifica cataloagele cursantilor si condicile de prezenta ale formatorilor 

- Coordoneaza activitatea expertilor implicati in activitatile de care raspunde 
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- desfasurarea oricarei activitati alocate de catre reprezentantul legal sau manager (dupa 

caz) necesare pentru buna implementare a sub-activitatii sau sub-activitatilor in care expertul este 

implicat, pentru asigurarea atingerii rezultatelor propuse si pentru indeplinirea indicatorilor 

proiectului. 

 

Educatie solicitata Studii superioare finalizate - 3 ani 

Experienta in coordonare de activitati - 1 ani 

 

Manager proiect 

Tel 0784226249 

 

 

 


