
Te consideri o persoană cu inițiativă, creativă și cu experiență cu lucrul într-un ONG? 
Suntem în căutarea unei colege sau a unui coleg care să se alăture echipei noastre, în rolul 
de Responsabil Comunicare  al programului Start ONG. 

 

 

Ne dorim o persoană proactivă, familiarizată cu lumea ONG-urilor, care va realiza activități 

de comunicare ale programului și care va oferi sprijin ONG-urilor din comunitatea noastră 

pentru comunicarea proiectelor finanțate, ajutându-le astfel să se dezvolte. 

 

Responsabilități: 

- Contribuie la crearea strategiei de comunicare a programului; 

- Management și creare conținut social media (Facebook, Instagram, TikTok); 

- Crearea de conținut relevant pentru blogul programului; 

- Crearea și emiterea de comunicate de presă; 

- Realizarea de rapoarte trimestriale cu rezultatele comunicării ; 

- Comunicarea rezultatelor trimestriale ale rezultatelor proiectelor câștigătoare; 

- Monitorizarea modalității de comunicare a proiectelor finanțate;  

- Cercetarea și dezvoltarea celor mai potrivite resurse de comunicare pentru ONG-uri 

(ghiduri, materiale scrise, vizuale etc.); 

- Livrare training/webinarii/ sesiuni de formare comunicare pentru ONG-uri; 

- Elaborare de materiale grafice în acord cu identitatea vizuală a programului; 

- Oferirea de feedback câștigătorilor în vederea unei cât mai bune promovări a 

proiectelor lor în comunitate și la nivel național; 

- Se implică alături de echipa de comunicare a asociației în comunicarea altor proiecte, 

în funcție de necesități. 

 

 

Cunoștințe și competențe: 

 

- Minim 1 an experiență în poziții relevente Content creation/ Social Media / 

Digital/PR; 

- Minim 1 an experiență în ONG-uri sau campanii de CSR; 

- Bune abilități de scriere și cunoașterea foarte bună a limbii române; 

- Inițiativă şi capacitatea de a lucra cu o supervizare minimă; 

- Cunoștințe de bază în graphic design (Adobe Illustrator, Canva) sau disponibilitatea 

de a deprinde aceste cunoștințe; 

- Cunoștințe și interes despre funcționarea sectorului nonguvernamental; 

- Bun organizator. 

 

Trimite-ne CV-ul tău pe adresa contact@actfortomorrow.ro până la data de 15.02.2023. 


