
 

  

 

 

 

 

FUNDAȚIA  1/2 

CONSERVATION CARPATHIA    

Calea Feldioarei nr. 18 

Brașov – România 500450 

Fax: +40 368 45 24 11 info@carpathia.org www.carpathia.org 

Termeni de Referință:  

Specialist Comunicare și Organizare Evenimente  

 

● Angajator: Fundația Conservation Carpathia (FCC) 

● Raportează către: Director Comunicare 

● Data începerii: Martie 2022 

● Perioadă nedeterminată, normă întreagă 

● Locat la biroul din Brașov  

 

Prezentare CARPATHIA 

Fundația Conservation Carpathia (FCC) este o organizație românească non-profit fondată în 2009 cu scopul 

de a opri tăierile ilegale de pădure, precum și pentru a conserva o suprafață mare a pădurilor din Carpați, 

sub forma unei zone complet protejate, pentru generațiile viitoare. Este unul dintre cele mai mari și mai 

ambițioase proiecte de conservare de pe continent. 

CARPATHIA se implică și în crearea unei economii verzi în jurul Munților Făgăraș, în beneficiul biodiversității 

și a comunităților locale. Activitățile de comunicare și evenimentele organizate sunt modalități de a aduce 

oamenii împreună, ca susținători ai Munților Făgăraș și ai ariilor protejate din România. Ne dorim  să ajutăm 

comunitățile locale să găsească soluții pentru producerea și promovarea produselor locale de calitate și 

păstrarea acestui peisaj rural deosebit.Evenimentele precum Făgăraș Fest reprezintă „investiții” în economia 

locală, ce vor contribui la dezvoltarea socială și economică a zonei, respectând natura.  

Obiectivul principal: 

Planificarea, organizarea evenimentelor și implementarea lor cu succes, în conformitate cu misiunea și 

strategia CARPATHIA. 

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI  

● Planificarea, implementarea și gestionarea evenimentelor, conform Planului de comunicare 

● Identificarea, negocierea și coordonarea furnizorilor și partenerilor pentru fiecare eveniment 

● Colaborarea cu echipa internă și partenerii externi pentru realizarea materialelor necesare fiecărui 

eveniment 

● Dezvoltarea și implementarea strategiei de comunicare pentru fiecare eveniment 

● Dezvoltarea parteneriatelor media pentru comunicarea evenimentelor 

● Realizarea parteneriatelor instituționale necesare fiecărui eveniment 

● Menținerea relației cu presa și cu alți parteneri de promovare 

● Realizarea și gestionarea bugetului evenimentului 

http://www.carpathia.org/
https://www.carpathia.org/ro/life-carpathia/fagaras-fest/
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● Gestionarea părții administrative (contracte, acorduri etc.) și financiare necesare fiecărui eveniment 

în parte 

● Identificarea posibilelor surse de finanțare sau co-finanțare a evenimentului  

● Rezolvarea problemelor și a situațiilor neprevăzute care pot apărea în procesul realizării unui 

eveniment 

● Menținerea relației cu echipa internă și autoritățile implicate pentru obținerea de autorizații 

● Urmărirea rezultatelor și realizarea evaluării și rapoartelor post-eveniment 

 

CERINȚELE POSTULUI: 

Ce ne dorim de la tine: 

● Absolvent studii superioare 

● Minimum 3 ani experiență în comunicare (constituie un avantaj experiența într-o agenție de 

publicitate sau ONG) 

● Experiență relevantă în realizarea și gestionarea cu succes a evenimentelor 

● Să fii un bun project manager (realizarea calendarelor de lucru, planificări, gestionare de furnizori, 

gestionare de echipe, voluntari etc.) 

● Atent la detalii, fără a pierde imaginea de ansamblu 

● Orientat către cifre și rezultate 

● Bun comunicator (scris, verbal, cu capacitate de persuasiune) 

● Strong time-management 

● Abilitatea de a lucra în echipă și de a coordona echipe 

● Simț al responsabilității 

● Autonomie și orientare spre rezolvarea problemelor 

● Fluent în limba engleză (scris și vorbit) 

● Bune abilități de operare PC - să știi foarte bine să utilizezi pachetul Office, navigare internet și 

instrumente și platforme de social media 

● Capacitatea de planificare, organizare si monotorizare a resurselor in vederea atingerii obiectivelor 

stabilite 

● Etică personală ridicată, dedicare pentru conservare și pasiune pentru natură; 

● Disponibilitate de deplasare în zona de proiect Carpathia 

● Permis conducere categoria B 

 

Cum să aplici 

 

Trimite CV-ul la jobs@carpathia.org, menționând în subiectul emailului denumirea postului pentru care aplici. 

Vom contacta pentru interviu doar candidații care corespund cerințelor. Mulțumim! 

mailto:jobs@carpathia.org

