
 

  

 

 

 

 

FUNDAȚIA  1/2 

CONSERVATION CARPATHIA    

Calea Feldioarei nr. 27 

Brașov – România 500450 

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

Termeni de Referință:  

Asistent pentru Manager de Construcții  

 

● Angajator: Fundația Conservation Carpathia (FCC) 

● Raportează către: Manager de Construcții 

● Data începerii: 15 aprilie 2022 

● Perioadă nedeterminată, normă întreagă 

● Locul desfășurării muncii: în zona Rucăr  

 

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. 

Am construit o infrastructură de ecoturism prin observatoarele de faună sălbatică, un Centru educațional de 

mediu la Richita care găzduiește programe școlare, de voluntariat, cursuri pentru personalul de teren 

(pădurari) și evenimente. O arie protejată are nevoie de o infrastructură adecvată: vom continua construcțiile 

pentru direcționarea fluxurilor turistice, vom înființa un Centru multifuncțional CARPATHIA, cu sedii distincte 

pentru centru de vizitare, punct de informare turistică, centru de educație și cercetare, observatoare de faună, 

infrastructură de tabere și vizitare, un centru administrativ și logistic. Toate acestea reprezintă „investiții” în 

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

Obiectivul principal: 

Asigurarea suportului în activitățile specifice pentru Managerul de construcții CARPATHIA. 

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI  

● Gestionarea documentației și a aspectelor administrative necesare fiecărui proiect de construcții în 

parte: elaborare documente, transmiterea lor corectă și completă, arhivare etc. 

● Menținerea relației cu autoritățile pentru obținerea de documentație specifică 

● Menținerea legăturii cu furnizorii și alți colaboratori  

● Oferirea de suport echipei în legatură cu planificarea și execuția lucrărilor de construcții 

● Participarea la elaborarea rapoartelor, situațiilor de lucrări 

http://www.carpathia.org/
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CERINȚELE POSTULUI: 

Ce ne dorim de la tine: 

● Absolvent studii superioare (domeniul construcțiilor civile constituie un avantaj) 

● Minim 1-3 ani experiență în roluri similare 

● Cunoștințe despre construcții ecologice, cu materiale naturale este un avantaj 

● Capacitatea de organizare si prioritizare 

● Foarte bune abilități de comunicare și lucru în echipă 

● Rigurozitate și atenție la detalii 

● Simț al responsabilității 

● Cunoștinte avansate de operare PC, MS Office 

● Bune cunoștințe de limba engleză (scris și vorbit) 

● 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

