Asociaţia Nonguvernamentală Pentru Dezvoltare Comunitară « FORUM »
Str. Culturii Nr. 3B/10, Onesti, Jud. Bacău
Tel : 0334 802 585/ 0740 346 121
E-mail: contact@forumonesti.ro
Noi oportunităţi de angajare pe site-ul FORUM
Asociaţia Nonguvernamentală Pentru Dezvoltare Comunitară « FORUM » lansează
începând cu data de 21 septembrie 2009 oferte pentru locuri de muncă pe site-ul propriu
www.forumonesti.ro . Astfel încercăm să venim în sprijinul oneştenilor aflaţi în căutare de
locuri de muncă. Primele posturi oferite sunt acelea de sociolog, psiholog şi asistent social.
Odată cu perioada de criză pe care o traversează România şi oferta de locuri de muncă a
scăzut, concomitent cu creşterea şomajului. Ne-am gândit la lansarea acestei oferte şi la
folosirea oportunităţii oferirii de locuri de muncă pentru a încerca să ajutăm şi pe această cale
persoanele aflate în dificultate.
Încercăm să creăm parteneriate cu angajatorii economici cărora le oferim posibilitatea
de a-şi posta anunţurile pe site-ul nostru. Câştigate vor fi astfel toate părţile. Agenţii
economici au ocazia de a-şi mări baza de selecţie pentru locurile de muncă oferite. Cei în
căutarea locurilor de muncă pot să se informeze cu privire la cerinţele şi avantajele pe care le
oferă un loc de muncă. A.N.P.D.C. „FORUM” facilitează pe această cale întâlnirea cererii cu
oferta, scopul nostru fiind acela de a sprijini pe toate căile comunitatea oneşteană şi de a-i
asigura dezvoltarea. Următorul obiectiv al Asociaţiei este acela de a organiza o bursă a
locurilor de muncă atât pe site , cât şi efectiv, stimulând astfel atât angajatorii, cât şi pe cei în
căutarea unui loc de muncă.
Activitatea A.N.P.D.C. „FORUM” trece într-o nouă etapă; prin acest proiect urmărim
şi intervenţia în familiile copiilor defavorizaţi de care ne ocupăm, încercând astfel să îi
scoatem pe părinţii acestora din zona instabilă a vieţii construite pe baza ajutoarelor sociale
sau a muncilor sezoniere.
Sociolog A.N.P.D.C. „FORUM” ,
Alexandru Cosmin Lupu

Sociolog sau asistent social
Descriere:
- angajat permanent
- salariu motivant
- posibilitatea candidatului de a evolua si de a-si dezvolta cariera
Conditii:
- studii de specialitate
- experienta / stagii de practica in lucrul cu copii constituie un avantaj
Cerinte:
- abilitati de organizator
- abilitati de lucru cu copiii
- abilitati de management al microgrupurilor
- abilitati de comunicare

Psiholog part-time
Descriere:
- se ofera salariu motivant
- program flexibil
Conditii:
- studii de specialitate
- experienta / stagii de practica in lucrul cu copii constituie un avantaj
Cerinte:
- abilitati de comunicare cu copiii
- disponibilitate de lucru in echipa
Cv-urile pot fi trimise pe e-mail la adresa contact@forumonesti.ro sau pot fi depuse
la adresa bd.Oituz, bl.11, ap.20 in zilele 22 - 25.09. 2009 intre orele 16:00-18:00.
Interviul va avea loc in data de 26.09.2009.
Candidatii selectati pentru interviu vor fi anuntati atat telefonic cat si prin e-mail.

