
Detalii post Specialist organizare evenimente

Ți-ar plăcea ca locul tău de muncă să te ducă la cele mai tari festivaluri și evenimente din țară,
unde să îmbini distracția cu grija pentru mediu? Ești persoana care nu ratează niciun detaliu
când vine vorba de organizare de evenimente și ți-ar plăcea ca prin munca ta să organizezi
evenimente prin care să aduci laolaltă mii de oameni, care vor să contribuie la o Românie mai
verde și mai curată? Atunci locul tău este în echipa noastră!

Responsabilități:
- Coordonează activările asociației privind colectarea separată a deșeurilor în cadrul

festivalurilor și evenimentelor partenere;
- Asigură necesarul logistic pentru activările privind colectarea separată a deșeurilor în

cadrul festivalurilor și evenimentelor partenere;
- Planifică, organizează și asigură materialele logistice pentru evenimentele organizate de

asociație: plantări, ecologizări etc.;
- Coordonează voluntarii din echipele de organizare ale evenimentelor;
- Colaborarează cu managerii de proiect din cadrul organizației în vederea unei bune

implementări a proiectelor;
- Realizează si gestionează documentele legale aferente activității ( procese verbale,

contracte, facturi etc );
- Coordonarea și organizarea stocurilor si a materialelor existente in cadrul depozitelor din

cadrul organizatiei

Cunoștințe și competențe:
- Experiență minim 1 an în organizare de evenimente
- Bune abilități de organizare, planificare si coordonare
- Bune abilitati de comunicare
- Atentie la detalii
- Permis de conducere categoria B
- Disponibilitate deplasări

Act For Tomorrow este o asociație de mediu, voluntariat și sustenabilitate, înființată în
octombrie 2018, a cărei misiune este promovarea unei culturi a responsabilității civice și sociale
în rândul cetățenilor, astfel încât aceștia să își îmbunătățească calitatea vieții într-un mod
sustenabil, fără a periclita resursele generațiilor viitoare. Dezvoltăm programe și proiecte de
educație ecologică, colectare și reciclare, voluntariat, protejarea apelor, împăduriri, dezvoltare
comunitară. Până în prezent, în cei 3 ani de activitate, asociația noastră a implementat 33 de
proiecte, a plantat 178.000 de puieți pe o suprafață de 43 de hectare, a mobilizat 4.000 de
voluntari, a colectat peste 80.000 de kg deșeuri și a finanțat 450 de proiecte, prin programul
Start ONG.

Printre cele mai importante proiecte și inițiative ale Act for Tomorrow se numără: Cea mai mare
pictură murală care purifică aerul, din lume și prima ambarcațiune de colectare a deșeurilor din
ape, 100% electrică, dezvoltate alături de Kaufland România în Programul “Acționăm pentru
Ape!”, “Schimbă Pet-ul cu biletul”, prima campanie din România care a introdus plata cu deșeuri
pentru transportul public. De asemenea, în ultimii 2 ani Act for Tomorrow a primit numeroase



premii și distincții, precum: Locul I la categoria mediu, Romanian la Pr Awards 2020; Best CSR
Initiative of the year la Business Review Awards; Gold Recognition la Community Index 2021;
Locul III la categoria mediu În cadrul Galei Societății Civile 2021.

În prezent acționăm pe 5 direcții prioritare:

GreenACT - Construim o lume fără deșeuri prin proiecte educaționale în școli, companii și
comunități locale. Organizăm acțiuni ample de ecologizare și ne asigurăm că festivalurile din
România sunt organizate sustenabil.

WaterACT - Spunem Stop deșeurilor din ape, prin acțiuni ample de ecologizare pe malurile și pe
luciul apelor, iar prin elemente inovative colectăm și revalorificăm deșeurile din ape.

PlantACT – dăm naștere sau înființăm corpuri noi de păduri în toată România, pe suprafețe
neproductive, zone cu alunecări de teren, terenuri în proces de deșertificare, perdele forestiere
etc, ca urmare a schimbărilor climatice. Acționăm în special în zonele unde suprafața minimă de
pădure, de 20%, nu există.

CircularACT- Promovăm economia circulară și salvăm resurse precum mobilă, haine, jucării și
alte obiecte, oferindu-le o nouă viață. Le recondiționăm, iar apoi le oferim comunităților care au
cea mai mare nevoie de ele.

CommunityACT - Prin Programul Start ONG, susținem financiar prin granturi lunare ONG-urile
mici, aflate la început de drum, grupurile de inițiativă civică și instituțiile publice
neguvernamentale (unități de învățământ, centre sociale etc.), pentru dezvoltarea de proiecte
de responsabilitate socială în 5 domenii cheie: educație, sănătate, social, mediu și cultură.


