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Obiectiv:  

Recrutarea unor consultanți cu experiență profesională de minim 5 ani, în vederea extinderii echipei de 

la birourile regionale al RomActiv din Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Târgu Mureș si Bacau pentru 

activități de elaborare și/sau implementare a proiectelor de investiții publice sau private finanțate 

prin fonduri nerambursabile.   

Descrierea postului: 

A. Asistenta acordata beneficiarilor publici sau privati in elaborarea si implementarea proiectelor cu 

finantare nerambursabila:  

✓ elaborarea documentatiilor de solicitare a finantarii nerambursabile: cerere de finantare, 

studiu de fezabilitate, plan de afaceri, strategie de marketing, anexe 

✓ derularea procedurilor de achizitii, elaborarea documentatiei de rambursare a cheltuielilor, 

elaborarea rapoartelor de progres, a documentatiilor de intocmire a actelor aditionale 

✓ asistarea clientilor pe toata perioada elaborarii si derularii proiectelor si pe perioada de 

monitorizarea a acestora  

B. Suport pentru activitatea desfasurata de societate la biroul regional. 

 

Atenție:  

Postul este aferent unui program full-time & exclusiv (NU se referă la colaborare part-time sau per proiect). 

Numai candidații selectați în urma evaluării CV-urilor vor fi contactați pentru interviu. 

 

Cerințe: 

✓ pregătirea de specialitate: studii superioare în domeniul economic sau constructii 

✓ Cerință obligatorie: minim 5 ani experiență specifică în domeniul acordării de consultanta 

pentru accesarea fondurilor nerambursabile 

✓ Constituie avantaj: experiență specifică în elaborarea si/sau implementarea proiectelor de 

infrastructura publica 

✓ permis de conducere – constituie avantaj 

✓ competente digitale 

Abilităţi, calități și aptitudini necesare: 

✓ meticulozitate, atenție la detaliu 

✓ spirit de lucru in echipa 

✓ abilități de analiză și sinteză 

✓ abilități de comunicare 

✓ confidențialitate, corectitudine, punctualitate 

Oferta (bonusuri, beneficii) 

✓ pachet salarial competitiv 

✓ asigurare medicala privata (Medlife) 

✓ telefon de serviciu 

✓ cursuri de specializare 

✓ posibilitatea dezvoltării profesionale într-un mediu de lucru atractiv 

Anunț recrutare 
Consultant senior fonduri nerambursabile – Birouri regionale   
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