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CONSERVATION CARPATHIA    

Calea Feldioarei nr. 27 

Brașov – România  

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

Termeni de Referință:  

Specialist Programe Educaționale 

 

● Angajator: Fundația Conservation Carpathia (FCC) 

● Raportează către: Outreach & Communications Director 

● Data începerii: Iunie 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.  

Proiectul CARPATHIA este unul dintre cele mai mari și mai ambițioase proiecte de conservare de pe 

continent. CARPATHIA a dezvoltat o serie de activități inovatoare și revoluționare și intenționează să 

contribuie la crearea celui mai mare și mai emblematic parc național din Europa. (www.carpathia.org). 

Obiectivul principal:Coordonarea și asigurarea de servicii și programe educaționale (din punct de vedere 

profesional și operațional) către comunitățile în care este prezentă Fundația 

PRINCIPALE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITATI  

Educație:  

● Coordonează și dezvoltă activitățile de educație ale Fundației Conservation Carpathia (include și 

Centrul de Educație și Explorare a Naturii Richita, program de junior ranger etc) 

 

● Coordonează relația cu profesorii, trainerii, voluntarii implicați în programele de educațieGestionează 

participanții în programele educaționale ale Fundației Conservation Carpathia (tabere, cursuri) 

● Realizează prezentări pe teme de educație în comunitățile din zona proiectului  

● Dezvoltă și gestionează bugetele necesare programelor de educație 

● Colaborarează cu echipa de comunicare pentru promovarea programelor dezvoltate,  

prin împărtășirea experiențelor din programe în cadrul interviurilor, producțiilor video, campanii, 

proiectelor speciale în social media etc. 

● Oferă suport în implementarea programelor realizate de parteneri pentru comunități (Casa Bună, 

Fundația eMAG și alți parteneri educaționali) 
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CERINȚELE POSTULUI: 

● Studii superioare în domenii relevante, precum Filologie, Biologie, Silvicultură, Științele Educației, 

Pedagogie  

● Experiență relevantă dovedită de minim 2 ani în dezvoltare de programe educaționale pentru copii și 

adulți 

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

gestionare de echipe etc.) 

● Cunoștințe privind procesul de dezvoltare de programe educaționale comunitare 

● Atent (ă) la detalii, fără a pierde imaginea de ansamblu 

● Orientat către rezultate  

● Bun comunicator (scris, verbal), cu capacitatea de a analiza și structura informația 

● Simț al responsabilității, capabil să gestioneze eficient propriul timp de lucru 

● Autonomie și orientare spre rezolvarea problemelor 

● Fluent în limba engleză (scris și vorbit) 

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

instrumente și platforme de social media 

● 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

