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Angajăm Responsabil centru de  zi 
 

Context 

Asociația Il Giocattolo Anina-Brădet (www.ilgiocattolo.org) este o organizație 

neguvernamentală care are ca scop îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor 
defavorizați. Luptăm împotriva abandonului școlar, promovând prin educație 
nonformală dezvoltarea personală a tinerilor și copiilor pentru a deveni cetățeni activi 

din punct de vedere civic, oameni cu o profesie care să ajute la transformarea 
societății pe termen lung. Marea parte a activității noastre se desfășoară în Școala din 

Brădet-Anina, școala pe care am renovat-o și în care de 8 ani investim în educația 
copiilor și tinerilor din aceasta zonă a României. Am creat un centru de zi în care după 
programul de la școală organizăm activități creative de învățare prin joc, care să 

contribuie la formarea unor valori sănătoase, la construirea unei generații de tineri 
curajoși, cu spirit de inițiativă, responsabili și independenți. 

Asociația Il Giocattolo Anina-Brădet îşi desfășoară activitatea prin resurse dobândite 
din donații, sponsorizări, sistemul 2% şi granturi nerambursabile. 

Descrierea postului Responsabil Centru de zi: 

•planificare, implementare și facilitare de activități de educație nonformală și 
petrecere a timpului liber pentru Centrul de zi din Brădet-Anina; 

•organizare și coordonare de activități de voluntariat pentru tineri din comunitate și 
pentru voluntari străini; 
•selectare și recrutare de voluntari, având ca preocupare permanentă dezvoltarea 

echipei de la centru; 
•valorificarea inițiativei locale prin proiecte și activități; 

•face parte din echipa de scriere și implementare de proiecte pentru tineret a 
organizației; 
•participare și reprezentare a asociației la întâlniri de lucru și evenimente la nivel 

local, național și internațional atunci când este necesar; 
•comunicare cu partenerii și beneficiarii proiectelor asociației; 

•sarcini administrative; 
•raportare narativă și financiară a activității proprii. 

Cerințe: 

 studii superioare absolvite sau în curs de absolvire; 
 interes pentru lucrul cu tinerii si copiii; 

 fluență în limba română (și engleză); 
 operare calculator: MS Office, Internet, e-mail, social media; 

 dorința de a învăța; 
 spirit de echipă; 
 disponibilitatea de a colabora cu Asociația Il Giocattolo Anina-Brădet pentru minim 

2 ani. 

Constituie un avantaj: 

 cunoștințele din domeniul educației nonformale și al problematicii copiilor și tinerilor 
defavorizați; 

 experiența în domeniul ONG / voluntariat/ educație nonformală; 

 gândire strategică; 
 abilitatea de a lucra cu termene-limită; 

 permis de conducere categ. B. 
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Oferta: 
 punctul central de desfășurare a activității la Centrul de zi aflat în Școala din Brădet-

Anina; 
 contract pe perioada determinata pentru 12 luni, cu posibilitate de prelungire în 

funcție de performanta și gradul de inițiativă. Data de începere – 1 iunie 2017; 
 lucru într-un mediu dinamic; 
 oportunități de dezvoltare personală si profesionala prin participare la cursuri de 

formare la nivel național și internațional; 
 remunerația poate creste in funcție de performanta si inițiative. 

Procedură de aplicație 
Trimite pe info@ilgiocattolo.org următoarele documente: 
 CV în format Europass în limba română (incluzând persoane care te pot recomanda 

pentru acest post; 
 scrisoare de motivație în care să răspunzi cel puțin la următoarele întrebări: care 

sunt principalele calități care te recomandă pentru aceasta poziție? De ce iti dorești 
sa lucrezi pentru Asociația Il Giocattolo?  

 o propunere de proiect/ activitate de educație nonformală pentru tinerii din Anina-

Brădet, categoria de vârstă 5 – 16 ani; 
 așteptările tale la nivel financiar. 

Termen limită: 1 iunie 2017 

Numai candidaturile complete vor fi luate in considerare și numai candidații potriviți 
vor fi contactați pentru stabilirea unui interviu.  

Ne poți contacta pe e-mail pentru mai multe informații: info@ilgiocattolo.org 
 
 

Hiring: Day Center Responsible 
 

Background 

Il Giocattolo Association from Anina-Bradet is a charity aiming to improve the lives of 

disadvantaged children and youngsters. Fighting against school dropouts, promoting personal 

development of children and young people through non-formal education to become active 

citizens, future professionals who will transform society on the long term. Most of our activities 

are conducted in the School of Bradet-Anina - renovated by us - where we have been investing 

in educating children and youngsters from this part of Romania, for 8 years now. We created a 

Day Center, where we are organizing after the school hours different creative activities based 

on learning by playing, contributing to forming real values and building a generation of brave, 

outgoing, responsible and independent young people. 

Il Giocattolo Association s financial resources are coming from donations, sponsorships, 

donations through 2% system, grant funds. 

Job Description – Day Center Responsible: 

 planning, implementation and facilitation of non-formal education and leisure activities for 

the Bradet-Anina Day Center; 

 organization and coordination of voluntary activities for the local youngsters and foreign 

volunteers; 

 selection and recruitment of volunteers and developing the of Day Center s team; 

 exploiting local initiative through projects and activities; 

•    member of the team for writing and implementing organization s youth projects; 
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 taking part and representing the association in local/ national/ international meetings and 

events; 

 communication with partners and projects beneficiaries; 

 administrative tasks; 

 narrative and financial reporting of their activities. 

Requirements: 

 university degree or student; 

 interest in working with youngsters and children; 

 fluency in Romanian; • PC Operation: MS Office, Internet, email, social media; 

 desire to learn; 

 team spirit; 

 willingness to collaborate with the Il Giocattolo Association for at least two years. 

Good to have: 

 comprehension of non-formal education field and familiar with issues related with 

disadvantaged children and youth; 

 experience in the NGO / volunteering / non-formal education; 

 strategic thinking; 

 ability to work with deadlines; 

 driving license cat. B. 

We are offering: 

 working place: Day Center located in the School of Bradet-Anina 

 fixed-term contract for 12 months with the possibility of extension depending on 

performance and degree of initiative. Start Date - June 1, 2017 or earlier; 

 working in a dynamic environment; 

 opportunities for personal and professional development by attending training courses at 

national and international level; 

 remuneration may increase depending on the performance and initiatives. 

Application  

Please send the following documents to info@ilgiocattolo.org: 

 europass CV in Romanian (including persons who can recommend you for the job); 

 letter of motivation answering at least the following questions: What are the main qualities 

recommending you for this position? Why do you want to work for the Il Giocattolo 

Association? 

 A project proposal/ non-formal activity for youngsters people in Anina-Bradet, aged 5-16 

years 

 your financial expectations.  

Deadline: Junie 1st, 2017 

Only complete applications will be considered and only the suitable candidates will be 

contacted by us for setting up an interview. 

For more information please can contact us by e-mail: info@ilgiocattolo.org 
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