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Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: (2) Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie: (2.3) Acces şi participare la formare profesională continuă
Titlul proiectului: Calificare, Recalificare, Educație o Șansă pentru Angajaţi - CRESA
Contract nr. POSDRU/164/2.3/S/139105

ANUNT SELECŢIE LECTORI
În vederea asigurării derulării activităţilor proiectului cu titlul Calificare, Recalificare, Educație o
Șansă pentru Angajaţi - CRESA, contract nr. POSDRU/164/2.3/S/139105, SC INFOCENTER SRL
Satu Mare anunţă deschiderea unei sesiuni de selecţie pentru LECTORI.
Descrierea activităţilor şi subactivităţilor lectorilor
Număr posturi: câte 2 pentru fiecare curs de calificare / meserie.
Meseriile care vor fi organizate pe două cursuri se vor desfăsura cu 3 sau 4 lectori, în cazul în care cele
două cursuri nu pot fi implementate cu doi lectori.
Activităţile desfăşurate de către lectori vor fi în cadrul activităţii A5. Formare profesională continuă,
pentru dobândirea calificării în meseriile Confectioner – asamblor articole textile si Asfaltator.
Rolul, calitatea şi responsabilităţile lectorilor
Rolul lectorului :
Lectorii vor avea atribuţii în implementarea Programului de Formare pentru dobândirea calificării în
meseriile Confectioner asamblor articole din textile si Asfaltator.
şi vor desfăşura următoarele activităţi:
Activităţi premergătoare începerii formării (preluare, pregătire si verificare : dosar curs, suporturi de
curs, materii prime, rechizite de curs si dacă este cazul : echipamente de protectia muncii,
materiale direct atribuibile sustinerii activitatilor de educate si formare, scule si unelte, etc.);
Implementarea activităţii de formare în cadrul cursului de calificare la care au fost selectati;
Colaborarea cu echipa de management si/sau de implementare a cursurilor, ori de căte ori este nevoie,
sesizarea aspectelor care pot influenta atât megativ cât si pozitiv desfăsurarea cursului (raportarea
activitătii de formare);
Solicitarea de feed-back din partea cursanţilor;
Adaptarea suporturilor de curs la cerintele operatorilor economici, cerinte formulate pe parcursul
derulării cursului (dacă este cazul);
Desfăsurarea activitătilor de evaluare a cursanţilor;
Completarea si gestionarea documentelor de organizare al cursului ( aceste documente se vor preda,
la finalizarea cursului, responsabilului de formare profesională);
Participarea la întâlniri/sedinte cu echipa de implementare a programului de formare (în cazul în care
va fi solicitat) si la examenul final.
Intocmirea rapoartelor lunare de activitate conform instructiunilor in vigoare.
Lectorii vor fi coordonaţi de echipa de management si de expertii cu atributiuni în activitatea de FPC ai
Beneficiarului.
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Cerinţe obligatorii:
 Studii superioare de licenţă pentru instruirea teoretică si studii de licentă sau medii pentru
activitatea de instruire practică;
 Calitatea de lector dovedită prin certificat sau adeverintă de formator;
Următoarele elemente constituie avantaj:
 Bune capacităţi de relaţionare / comunicare interpersonală şi instituţională/ organizaţională;
 Experienţă în formarea adultilor;
Lectorii vor fi coordonaţi de echipa de management si de expertii cu atributiuni în activitatea de FPC ai
Beneficiarului.
Locaţia şi perioada de derulare a activităţii
Cursurile vor fi organizate în județul Satu Mare în locatii închiriate în acest scop si vor fi organizate în
zilele lucrătoare după orele de serviciu a cursanților (între orele 16-21) respectiv sâmbăta între orele 9-17.
Perioada de desfăsurare a cursurilor este stabilită de echipa de implementare, care va tine cont de
solicitarea beneficiarilor de servicii de FPC si a operatorilor economici colaboratori.
Calendarul de depunere, selecţie şi documentele ce vor fi furnizate:
 Dosarul de selectie se depune la adresa : Satu Mare str. Fragilor nr.1, în zilele de luni-vineri între
orele 16-18.
 Data limită de depunere a dosarului de selectie : 24.07.2014 ORA 18.
 Data organizării selectiei (fără participarea candidatilor) 25.07.2014.
 Lectorii selectati vor fi invitati telefonic la sediul de implementare a proiectului în vederea
comunicării perioadei, orarului si locatiei de desfăsurare a cursului, conditii de acces (dacă este
cazul) la activitătile de teorie si practică, semnarea acordului lectorului, conditii si modalităti de
salarizare, încheiere contract de muncă.
Documentele dosarului de selectie:
 Curriculum Vitae / copie după cartea de muncă/ adeverintă din partea angajatorilor/ orice alt
document din care să reiese experienta în domeniul de calificare vizat;
 Copia actului de identitate si/sau certificat de căsătorie;
 Copie certificat formator/ adeverintă
 Copie diplomă de studii în domeniul relevant /similar.
Candidaţii care participă la selectie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 Să detină capacităti organizatorice si să manifeste spirit de echipă;
 Să aibă abilităţi bune de comunicare scris şi vorbit;
 Să aibă experientă practică în domeniul de calificare vizat
Babos Tiberiu
Coordonator proiect

