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Manager Întreprinderi pentru Conservarea Naturii (ToR) 
Conservation Enterprise Manager 
 

● Data începerii contractului: ianuarie 2020  
● Contract: full time 
● Denumirea postului conform COR: 121308, Manager Informații pentru Afaceri 
● Oraș: Brașov 
● Angajator: Fundația Conservation Carpathia (FCC) 

 
Prezentare generală: 
Fundația Conservation Carpathia („FCC”) (www.carpathia.org) este un ONG românesc care are ca misiune 
conservarea pădurilor și a vieții sălbatice în Carpații Meridionali. 

FCC vrea să dezvolte o serie de afaceri bazate pe natură, creând astfel noi locuri de muncă precum și alte 
beneficii pentru localnici. Investițiile în afaceri bazate pe natură vor crea un nou model economic pentru zona 
Carpaților Meridionali, asigurând durabilitate financiară și sprijin politic pentru sectorul de mediu. 

Managerul de Întreprindere pentru Conservarea Naturii (Conservation Enterprise Manager) va supraveghea 
dezvoltarea unor afaceri în sectoarele de ecoturism, silvicultură și producție alimentară. Candidatul de 
succes va fi susținut de Conservation Capital (www.conservation-capital.com), care este partenerul tehnic 
pentru componenta de afaceri verzi a inițiativei CARPATHIA. 

EXPERIENȚĂ/CALIFICĂRI 
● Experiență în sectorul de afaceri (sau experiență relevantă în dezvoltarea afacerilor); 
● Fluent în limba română și engleză 
● Cunoaște instrumente de modelare financiară; 
● Cunoaște sectorul financiar și sectorul de afaceri din România; 
● Cunoaște sectorul internațional de afaceri; 
● Experiență în planificarea afacerilor și analiza perspectivelor de investiții; 
● Abilități excelente de comunicare; 
● Capacitate de lucru independent și în echipă; 
● Permis auto și disponibilitate la deplasări în teren, în zona rurală; 
● Spirit antreprenorial. 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE 
● Gestionează și promovează întreprinderile deținute de FCC (în sectoarele ecoturismului, silviculturii 

și producției alimentare); 
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● Identifică întreprinderi partenere relevante din zona Munților Făgăraș și nu numai; 
● Sprijină procesul de strângere de fonduri pentru Fondul CARPATHIA (o nouă entitate de investiții 

pentru dezvoltarea afacerilor bazate pe natură); 
● Efectuează analiza investițiilor la nivel local pentru Fondul CARPATHIA; 
● Sprijină antreprenorii locali și alți antreprenori pentru dezvoltarea abilităților tehnice relevante pentru 

afaceri. 

RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE 
● Implementează planul de afaceri pentru Carpathia Enterprises; 
● Gestionează personalul din cadrul Carpathia Enterprises; 
● Organizează programe de formare antreprenorială de conservare în zona Munților Făgăraș; 
● Monitorizează progresul întreprinderilor de conservare; 
● Planifică, dezvoltă și gestionează materialele de comunicare pentru Carpathia Enterprises; 
● Comunică cu comunitățile locale, guvern și alți factori interesați, după caz; 
● Comunică cu alți parteneri, finanțatori, alte entități. 

 

Candidații interesați sunt rugați să aplice cu CV și scrisoare de intenție la adresa: jobs@carpathia.org 

 


