Căutăm

Projects Manager

MozaiQ caută o colegă sau un coleg pentru postul de
Projects Manager, cu normă întreagă (8 ore), cu care să ne
împărțim sarcinile privind munca transversală pe două
proiecte importante pentru organizație.

Cine suntem?

MozaiQ este o organizație comunitară LGBTQI+, cu sediul în București, dar cu activități în mai multe orașe
din România. Ne propunem să participăm la dezvoltarea comunității LGBTQI+ din Romania sub standardul
si emblema solidarității, a încrederii reciproce, rezultate din activități sociale si nu numai: o prezență
esențială pe scena culturală alternativă, atenția deosebită acordată diverselor grupuri din comunitate.

Provocări și responsabilități:

Management de proiect pentru două granturi finanțate prin EEA Grants
Supervizarea membrilor din cele 2 echipe responsabile de implementarea proiectelor
Planificarea, controlul, executarea și monitorizarea proiectelor
Supervizarea implementării întregului calendar de activități
Comunicarea constantă cu partenerii organizației
Munca directă alături de echipa MozaiQ, în principal Directorul Executiv și Directorul Administrativ
Raportare financiară și tehnică periodică
Comunicare constantă cu finanțatorii proiectelor
Lucru îndeaproape cu departamentul de contabilitate

Experiență si aptitudini:

Minim 3 ani experiență în managementul de proiecte din zona ONG, societate civilă, grupuri
vulnerabile
Experiența în domeniul cultural constituie un avantaj
Abilități de comunicare și relaționare
Cunoștințe avansate Office (Word, Excel), platforme de tip cloud (Google Drive) și platforme de
raportare online
Cunoașterea limbii engleze, minim nivel mediu
Capacitatea de a lucra independent, proactiv, atenție la detalii, abilități de gestionare a termenelorlimită, abilități de organizare și planificare a activității, de analiză, sinteză și raportare, adaptare la
schimbare

Ce oferim noi?

Oportunitatea de a lucra alături de o echipă implicată și pasionată, de a învăța lucruri noi alături de
profesioniști
Program de lucru flexibil în funcție de responsabilități, cu opțiunea de telemuncă în funcție de situație
Posibilitatea de creștere profesională în cadrul organizației
Contract de muncă pe perioadă nedeterminată
Salariu net de 5300 lei

Dacă crezi că te potrivești profilului căutat, așteptăm CV-ul tău până pe 15 decembrie 2020 pe
email, la adresa: mozaiqlgbt@gmail.com

