Specialist marketing online, Atelierul de Pânză - programul
Bine Primit
Angajator: Atelierul de Pânză, întreprindere socială a Viitor Plus
Tipul jobului: part-time (4 ore/zi)
Nivel experiență: peste 2 ani
Locație: Remote
Se subordonează: Managerului de program
Descriere job: În cadrul proiectului Bine Primit derulat de Atelierului de Pânză căutam un specialist
pentru activități de marketing online, precum și pentru gestionarea în platforma wordpress a
magazinului online bineprimit.ro

Ce profil căutăm?




2+ ani de experiență în zona de marketing/comunicare, scrierea de articole/postări,
administrarea unei pagini social media LinkedIn (Instagram și Facebook reprezintă un avantaj).
Experiență sau interes pentru domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile, pentru lucrul
într-un ONG.
Persoană pasionată, profesionistă, capabilă să lucreze într-un mediu dinamic și provocator,
dornică să-și aducă o contribuție în societate, capabilă să lucreze independent, dar să fie și un
bun coechipier, orientată către soluții și rezultate, sociabilă.

De ce se ocupă?






Se ocupă de comunicarea în social media pentru Bine Primit. În consultare cu coordonatorul
departamentului de comunicare și al programului, oferă feedback pe calendarul social media,
propune noi postări / mesaje transmise publicului țintă, urmărește constant statisticile
platformelor utilizate pentru raportările din cadrul organizației sau necesare raportării către
sponsori, răspunde mesajelor din social media, postează reclame plătite.
Se ocupă și de alte direcții pentru comunicarea online a proiectului: postează diferite anunțuri
despre program în grupuri din social media; trimite newslettere prin Mailchimp; actualizează
website-ul programului bineprimit.ro, explorează noi oportunități de promovare online a
programului (Google Adwords, bartere/parteneriate media, etc).
Participă la dezvoltarea materialelor de comunicare și prezentare Bine Primit, în colaborare cu
un freelancer / agenție de comunicare, inclusiv prezentarea proiectului în Raportul anual al






organizației. Oferă detalii despre materialele pe care dorim să le folosim în comunicare, oferă
feedback și se asigură că sunt livrate la timp.
Participă la dezvoltarea și implementarea unei strategii de comunicare unitare la nivel de
organizație pentru a promova brandul Bine Primit, Atelierul de Pânză și Viitor Plus.
Colaborează cu toți managerii de proiecte și comunicatorii Viitor Plus pentru o comunicare
coerentă a brandului Bine Primit.
Se ocupă de pregătirea informațiilor actuale despre program pentru pregatirea buletinului
intern lunar.
Participă la ședințele de program Bine Primit și de comunicare Viitor Plus.

Cerințe:
1.

Absolvent de studii superioare, de preferat comunicare/marketing/relații publice și/sau
minim 2 ani de experiență în domeniu.
2.
Participant și interesat de cursuri/evenimente/activități/documentare pe teme de dezvoltare
durabilă (mediu, social, economie); voluntariatul în ONG-uri constituie un avantaj.
3.
Cunoștințe informatice bune (excel, word, powerpoint, internet/modul de administrare site,
social media); abilități de lucru în platfome digitale de CRM/management de proiect/newsletter
(Monday, Mailchimp, Surveymonkey etc.).
4.
Limba engleză fluent scris și vorbit reprezintă un avantaj.
5.
Abilități de lucru în echipă.

Beneficii:







pachet salarial, bazat pe abilități și experiență anterioară, în jur de 1.800 de lei net (pentru
4h/zi sau pro-rată dacă se aplică la o normă mai mică).
bonusări diverse pe parcursul anului (de Sărbători, de performanță, extra-salariale) de minim
3.000 de lei/an.
22 de zile de concediu/an.
program flexibil, hibrid, muncă ocazională de teren.
oportunități de avansare salarială pe baza performanței.
oportunități de dezvoltare, participare la cursuri de perfecționare.

Cum aplici?
Trimite CV și scrisoare de intenție la hr@viitorplus.ro până pe 31 august 2022. Detalii la Alexandra
Bratu – 0754.948.252. Doar persoanele care se potrivesc profilului vor fi contactate.

Despre Bine Primit:
Platforma BINE PRIMIT este o inițiativă Viitor Plus care adună laolaltă produse realizate de
antreprenori sociali, ONG-uri sau inițiative cu impact social și de mediu din România. Proiectul pe
care l-am realizat în ultimii 6 ani doar de sarbatori se extinde astfel și devine o inițiativă permanentă
de solidaritate și cooperare între organizații.

Despre Atelierul de Pânză și Viitor Plus:
Atelierul de Pânză este una dintre întreprinderile sociale ale asociației Viitor Plus – pentru oameni și
natură Din 2014, avem statut de unitate protejată autorizată de către Ministerul Muncii, ceea ce
înseamnă că minim 30% dintre angajaţii noștri sunt persoane cu dizabilităţi, cărora le oferim un loc
de muncă demn, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului
de lucru al tuturor angajaților atelierului.
Asociația Viitor Plus este o organizație non-profit cu o experiență de peste 16 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,
Eco Provocarea și Biroul Eco.
Viitor Plus – pentru oameni și natură. www.viitorplus.ro

