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Descrierea postului
Consilier de Asistență / Orientare Profesională
UGIR 1903 – Uniunea Generală a Industriaşilor din România – 1903 publică următorul anunţ de
angajare în cadrul activităţii 3.1 Selecţia personalului din proiectul: „Qualymatch - Sistem integrat de
asistență pentru îmbunătățirea accesului pe piața muncii pe baza calificării” ID: 54952.

Pentru fiecare regiune de implementare sunt disponibile 2 posturi de consilier de asistență/
orientare profesională. Oraşele sediu sunt: Bucureşti, Târgovişte, Râmnicu Vâlcea, Deva,
Piatra Neamţ, Focşani, Bistriţa, Braşov.
CERINŢE:
•
•
•
•
•
•
•

psiholog atestat de Colegiul Psihologilor din România în competenţa Psihologia Muncii,
Transporturilor şi Serviciilor sau Psihologie Clinică;
supraspecializare in Managementul Resurselor Umane sau Managementul Carierei
constituie un avantaj important.
cunoștințe avansate de operare PC;
spirit de echipă;
dinamic, tenace;
domiciliu în euroregiunea pentru care se depune CV-ul;
depunerea cv-ului în formatul Europass, complet.

RESPONSABILITĂŢI
• îndeplinirea activităţilor specifice de consiliere şi orientare profesională la centru si
in teritoriu (evaluare de personal, întocmirea profilului grupului ţintă);
• asistarea grupului țintă în găsirea unui loc de muncă pe baza metodologiei stabilite
• administrarea resurselor materiale puse la dispoziție prin proiect;
• elaborarea de rapoarte către nivelele superioare în formatul și la termenele comunicate;
• susținerea de prezentări ale centrelor către grupul țintă și stakeholderi.
CV-urile vor fi depuse electronic la adresa: office@ugir-1903.ro până la data de 15.03.2011, ora 18:00
Nu vor fi acceptate decât CV-urile în format Europass care îndeplinesc în totalitate cerinţele
solicitate.

Pentru persoanele care vor fi selectate interviurile se vor tine la Bucuresti în zilele de vineri 18.03 sâmbătă 19.03 intre orele 10-14 la sediul de proiect din str. George Enescu nr. 27-29, sector 1.

Proiectul QualyMatch – Sistem integrat de asistenţă pentru îmbunătăţirea accesului pe piaţa
muncii pe baza calificării se derulează pe o perioadă de 2 ani şi jumătate şi vizează orientarea
profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă indiferent de nivelul de educaţie, categoria
profesională sau grupa de vârstă din care acestea fac parte. Prin intermediul proiectului vom oferi
candidaţilor posibilitatea de a identifica aria de activitate potrivită calităţilor şi pregătirii fiecăruia şi le
vom facilita obţinerea unui loc de muncă pe termen lung în sectorul respectiv. QualyMatch se
diferenţiază de alte proiecte de orientare profesională în curs de implementare prin faptul că se
adresează tuturor categoriilor cu risc crescut pe piaţa muncii, în special şomeri tineri şi şomeri de lungă
durată.
Proiectul QUALYMATCH este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni”
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