Trainer Educație Financiară
(3 posturi: două posturi în București și un post în Brașov)
Nivel carieră: Entry level (0-2 ani), Middle level (2-5 ani)
Limbi vorbite
 Română
 Engleză
 Limba maghiară constituie un avantaj (pentru poziția din Brașov)
Pentru Fundația Dreptul la Educație, în cadrul programului său unic în materie de educație financiară, căutăm 3
persoane la început de carieră pentru postul de trainer.
Responsabilități:







Susține programe/sesiuni de training conform planificării și se asigură de impactul acestora asupra
publicului țintă;
Contribuie la dezvoltarea planului anual de training;
Dezvoltă programe de instruire și dezvoltare organizaționala în baza nevoilor identificate, se asigură că
aceste programe au corespuns nevoilor identificate prin sesiuni de follow-up;
Elaborează materialele de curs necesare și le actualizează permanent astfel încât informațiile să reflecte
schimbările apărute și să asigure impactul asupra publicului țintă;
Oferă managerului de proiect feedback în urma sesiunilor de training;
Măsoară impactul programelor de training în raport cu obiectivele de învățare, elaborează rapoarte și
propune soluții de îmbunătățire a acestor
Initiază și participă în proiecte crosfuncționale

Cerințe:
Cautăm candidați cu abilități excelente de comunicare, persoane tinere și creative, care cunosc și îndrăgesc mediul
virtual și care în cadrul unui loc de munca full-time sunt dispuse să formeze și să instruiască copii și tineri, în cadrul
unor grupuri mici și medii.
Alte abilități necesare postului:
 Disponibilitatea de a călători 70% din timpul de lucru (poziție trainer Brașov), respectiv, 50% (poziție trainer
București)
 Imagine de ansamblu și independență în planificare și organizare;
 Cunoștințe medii de limba engleză și MS Office;
Avantaje: experiență în educație, activități în ONG-uri, îndrumare, training, cunoștințe în limba engleză/maghiară,
permis de conducere categoria B.
Modalitate de aplicare:
Așteptăm aplicațiile candidaților la adresa de e-mail: alexandra.sava@estedreptulmeu.ro (cv-uri care conțin poză),
cu mențiunea de a fi disponibili începând cu luna septembrie 2017.
Perioada de instruire a trainerilor va implica o perioada de pregătire în Budapesta, Ungaria.
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