
 

 

 

Sortator materiale reciclabile, Recicleta 

 

Angajator: Viitor Plus - Recicleta  

Domeniu: ONG 

Tipul jobului: part – time (2 sau 4 ore, în funcție de disponibilitatea candidatului) 

Locație: București, str. Ispravnicului, nr. 33-35, sector 2 și pe teren 

Se subordonează: Managerului de proiect Recicleta, Coordonatorului Logistic 

Descriere job: 

Echipa programului Recicleta, formată din manager, coordonator logistic, specialist marketing online, 

șofer și cargo-tricicliști, își caută un nou coleg pentru sortarea materialelor nepericuloase, cu un strop 

de experiență în acest domeniu, dar cu multă pasiune și dorință de dezvoltare. Echipa Recicleta își 

desfășoară activitatea în echipa mai mare și diversă a asociației ViitorPlus. Persoanele cu dizabilități 

sunt încurajate să aplice! 

Despre Recicleta:  

Programul Recicleta a fost creat în anul 2009 pentru a contribui la creșterea gradului de reciclare în 

România și pentru a promova modele de bună practică în economia circulară și echitate socială. Oferim 

servicii de colectare pentru materiale reciclabile în cantități mici de la firme, scări de bloc sau școli din 

București, transportul lor se face fără a polua aerul din oraș, cu cargo-triciclete și mașină electrică, 

oferind astfel locuri de muncă stabile și legale.  

Recicleta este o întreprindere socială și de mediu recunoscută la nivel european – în 2013 am câștigat 

marele premiu, la secțiunea de mediu, în cadrul Social Innovation Tournament organizat de European 

Investment Bank Intitute. 

Recicleta – cel mai eco colector autorizat www.recicleta.ro  

 

 

 

 

http://www.recicleta.ro/


 

 

 

Despre Viitor Plus: 

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  

Ce profil căutăm? 
 

• Experiență sau interes pentru domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile, pentru 
lucrul într-un ONG; 

• Experiență ca salubrist reprezintă un avantaj; 

• Persoană răbdătoare și atentă; 

• Persoană punctuală și responsabilă; 

• Persoană cu dexteritate și mobilitate a membrelor superioare și inferioare; 

• Persoană integră, fără cazier judiciar; 

De ce se ocupă? 

 

- Sortarea manuală a materialelor reciclabile (hârtie, carton, plastic, aluminiu, sticlă); 

- Manevrarea în condiții de siguranță a materialelor reciclabile; 

- Menținerea curățeniei în spațiul de lucru cu ajutorul materialelor necesare;  

- Sprijin acordat în încărcarea și descărcarea materialelor reciclabile la punctele de colectare din 

teren; 

- Consultarea, raportarea și comunicarea permanentă cu superiorul direct;  

- Alte sarcini specifice postului, trasate de către superiorul direct; 

Cerințe: 

1. Studii generale; 

2. Capacitate de comunicare și întelegere; 

3. Abilități de organizare si lucru în echipă; 

4. Apt de muncă din punct de vedere medical; 

 

 

http://www.viitorplus.ro/


 

 

 

Beneficii: 

• Pachet salarial de 1.400 lei (1.100 lei net + 300 lei bonuri de masă) – pentru program de 4 

ore/zi; 

• Bonusări diverse pe parcursul anului (de sărbători, de performanță, extra-salariale) de minim 
3000 de lei/an; 

• 21 de zile de concediu/an; 
 

Cum aplici?  

Pentru a aplica, trimite un e-mail la hr@viitorplus.ro sau sună la numărul de telefon 0754 948 252, de 
luni până vineri, în intervalul 10:00 – 17:00.  
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