Specialist comunicare pentru Harta Reciclării și ViitorPlus
Angajator: ViitorPlus – Asociația pentru dezvoltare durabilă
Domeniu: ONG
Tipul jobului: full-time
Nivel experiență: peste 2 ani
Locație: remote
Se subordonează: Managerului de proiect Harta Reciclării și Coordonatorului de comunicare ViitorPlus
Descriere job: Postul presupune preluarea unei jumătăți de normă pentru comunicarea online a
proiectului Harta Reciclării. Cealaltă jumătate de normă va fi dedicată comunicării brandului ViitorPlus, în
acord cu liniile strategice stabilite în organizație.
Postul necesită experiență în scrierea de articole, administrarea unor pagini social media Facebook,
Instragram, (LinkedIn – reprezintă un avantaj), colaborare cu freelanceri sau agenții din sfera conceperii
de conținut grafic, PR, marketing online.

Ce profil căutăm?












educație: studii universitare;
dorință constantă de a învăța și de a se dezvolta profesional;
abilități excelente de comunicare și relaționare – verbale și scrise – și încredere în prezentarea de
informații;
experiență necesară: 2 ani în posturi cu responsabilități similare;
stil de lucru independent și pro-activ, sistematic, organizat și precis;
capacitatea de a lucra în echipă (inclusiv în echipe virtuale);
capacitatea de a stabili priorităţile și de a rezolva probleme în mod eficient;
abilități de înțelegere a publicului căruia ne adresăm, găsirea modalității corecte de a comunica
cu fiecare public țintă;
know-how: Microsoft Office – avansat;
Experiență anterioară în administrarea website-urilor cu platformaWordpress, nivel minim de
lucru cu programe de grafica de tipul Canva, Photoshop – reprezintă un avantaj.
Limbi străine vorbite: Engleza la nivel avansat.

De ce se ocupă?




Se ocupă de comunicarea în social media pt Harta Reciclării. În consultare cu managerul de
proiect, oferă feedback pe calendarul social media, propune noi postări / mesaje transmise
publicului țintă, urmărește constant statisticile Instagram și Facebook Harta pt raportările din
cadrul organizației sau necesare raportării către sponsori, răspunde mesajelor din social media.
Scrie articole pe teme de mediu, 1 articol la 1-2 săptămâni, în special din categoria reducere,
reutilizare, reciclare deșeuri. Articolele sunt publicate pe hartareciclarii.ro și promovate în social














media. Vine cu sugestii de subiecte pt articole în funcție de temele de comunicare stabilite în
fiecare lună.
Postează reclame plătite pe FB și Insta pt Harta Reciclării și ViitorPlus (va învăța de la
Coordonatorul de comunicare, dacă nu cunoaște deja mecanismul).
Este posibil să deruleze acțiuni punctuale pentru comunicarea cu profesorii voluntari înscriși în
Harta Reciclării.
Participă la dezvoltarea și implementarea unei strategii de comunicare unitare la nivel de
organizație pt a promova brandul ViitorPlus.
Colaborează cu toți managerii de proiecte și comunicatorii din fiecare proiect pentru o
comunicare coerentă a brandului ViitorPlus și a proiectelor organizației.
Participă la pregătirea și implementarea campaniei de comunicare 20% pentru strângere de
fonduri.
Participă la dezvoltarea materialelor de comunicare și prezentare ViitorPlus, în colaborare cu un
freelancer / agenție de comunicare, inclusiv Raportul anual al organizației.
Se ocupă de comunicarea online ViitorPlus: de stabilirea calendarului social media, împreună cu
managerii de proiecte/comunicatorii proiectelor pentru pagina FB ViitorPlus; construiește pagina
LinkedIn a organizației; postează diferite anunțuri despre organizație în grupuri din social media;
trimite anumite newslettere prin Mailchimp; actualizează website-ul organizației viitorplus.ro.
Participă la organizarea de evenimente online sau offline pt organizație, cum ar fi: evenimente de
presă, întâlniri cu partenerrii organizației.
Păstrează legătura cu persoana care se ocupă de crearea materialelor grafice, atât pentru Harta
Reciclării, cât și pentru ViitorPlus. Oferă detalii despre materialele pe care dorim să le folosim în
comunicare, oferă feedback și se asigură că sunt livrate la timp.
Participă la ședințele de proiect Harta Reciclării și de comunicare ViitorPlus.

Beneficii:






pachet salarial atractiv, bazat pe abilități și experiență anterioară: 2600 RON + bonuri de masă
(400 RON);
21 de zile de concediu/an;
program flexibil, muncă de acasă;
oportunități de avansare salarială pe baza performanței;
oportunități de dezvoltare, participare la cursuri de perfecționare etc.

Cum aplici?
Trimite CV și scrisoare de intenție la comunicare@viitorplus.ro până la 31 octombrie.
Doar persoanele ce se potrivesc profilului vor fi contactate.

Despre ViitorPlus
ViitorPlus este o organizație non-profit cu o experiență de peste 14 ani în dezvoltarea de programe de
antreprenoriat social, educație pentru mediu, voluntariat și infrastructură de mediu. Principalele
programe derulate sunt: Adoptă un copac!, Atelierul de Pânză, RECICLETA, Harta Reciclării,
ecOprovocarea, BirouEco, Amenajarea eco-turistică a cascadei Bigăr, Regenesys. Viziunea ViitorPlus:
„Redescoperim împreună legătura cu natura și investim în ceea ce lăsăm în urma noastră”.
www.viitorplus.ro

