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HEROES Project 
 Proiectul HEROES își propune să asigure o recrutare rapidă, fiabilă și eficientă din punct de vedere al costurilor

 a personalului de îngrijire, pentru a răspunde nevoilor de îngrijire din comunitățile locale. Pentru a a�nge
 acest obiec�v, combinăm experiența pensionarilor și a asistentelor medicale cu avantajele tehnologiei digitale

 pentru a crea o pla�ormă de recrutare care să țină cont de vârstă.

Sef Program 
 Seful Program este responsabil pentru buna derulare a proiectului de cercetare HEROES si implicarea

 segmentului �nta Recrutori in dezvoltarea pla�ormei h�ps://heroesproject.eu/.

Atribu�i 
●  Implementarea cu succes a ac�vita�lor proiectului si a�ngerii rezultatelor planificate in proiect
●  Propune, alege si adapteaza setul de proceduri si formulare (metodologia) de proiect dupa care se va

 derula proiectul pentru segmentul �nta Recrutori
●  Supravegheaza desfasurarea saptamanala a proiectului si ges�oneaza echipa proiectului (daca este

 cazul)
●  Par�cipa la diferite sedinte si la toate evenimentele proiectului, asigurand prega�rea adecvata a

 acestora
●  Asigura o comunicare adecvata, discu�i si feedback dintre diferi� par�cipan� la acest proiect
●  Intocmeste planuri detaliate de lucru lunare (grafic de execu�e) si monitorizeaza respectarea

 implementarii acestora
●  Asigura executarea la �mp a ac�vita�lor
●  Organizeaza si coordoneaza procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului, daca este nevoie
●  Supravegheaza desfasurarea ac�vita�lor conform planului de lucru
●  Faciliteaza cooperarea dintre par�cipan�i in proiect
●  Realizeaza lucrari si studii de specialitate in func�e de exper�za personala
●   Asigura derularea proiectului in parametrii stabili�: �mp, cerinte, cost, nivel de calitate, etc

 

Cerinte 
● Experienta recrutare min 5 ani 
● Limba engleza fluent 

 

Loca�e 
● Remote/telemunca, in Romania 

 

Durata:  
● Pozi�e permanenta 
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Norma:  
● Par�ala, 84h pe luna 

 

Data de incepere:  
 3 ianuarie 2022

 

Aplica� pana la data de 3 dec 2021 >   h�ps://www.linkedin.com/jobs/view/2785964765/
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