
 

 

Coordonator voluntari, Adoptă un Copac 

 

Angajator: Viitor Plus  

Domeniu: ONG 

Tipul jobului: Part-time 

Nivel experienţă: Minim 1 an 

Locaţie: Bucureşti (combinaţie de lucru pe teren, la birou în Bucuresti/zona Tei şi de la 
domiciliu/remote) 

Se subordonează: Managerului de program Adoptă un Copac 

 

Descrierea postului:  

Planifică strategia și identifică oportunități de atragere și implicare a voluntarilor. 
Menține o legătură activă cu voluntarii programului și oferă asistență voluntarilor care 
solicită acest lucru. 

 

Ce profil căutăm? 

 Experiență de lucru într-un ONG sau cu voluntari;  

 Limba engleză: nivel mediu spre avansat (minim);  

 Cunoştinţe de operare PC, pachet MS Office; 

 Capacitatea de a prioritiza eficient; 

 Abilități de leadership şi empatie; 

 Bune abilităţi de comunicare verbală și non-verbală; 

 Dorința de a investi în oameni şi de a genera schimbare; 

 Capacitate de organizare şi atitudine orientată spre găsirea de soluţii; 

 Capacitate de a lucra într-un mediu dinamic, cu deadline-uri strânse; 

 Disponibilitate pentru deplasări ocazionale, lucru în teren, muncă logistică; 

 Capacitate de a lucra atât în echipă, cât și independent; 

 Flexibilitate, dorință de învățare și dezvoltare profesională; 

 Deţinerea de permis conducere cat. B oferă un avantaj. 



 

 

 Preocupare pentru protejarea mediului; 

 

De ce se ocupă? 

 Evaluează nevoia de voluntari a proiectelor derulate, propunând, în acest sens, 
strategia programului în domeniul voluntariatului și coordonează implementarea 
acesteia; 

 Realizarea și actualizarea fișelor de voluntariat; 

 Implementează activităţi de management al voluntarilor (recrutare, selecție, 
informare, motivare, evaluare, follow-up); 

 Menţine o legătură activă cu voluntarii prin întâlniri periodice; 

 Oferă asistenţă voluntarilor, la solicitarea acestora, pentru a facilita îndeplinirea de 
către ei a sarcinilor asumate (acomodarea în echipa programului, relaţia cu 
coordonatorii de proiecte, etc.); 

 Asigură trainingul voluntarilor în diferite roluri necesare în activitățile proiectelor; 

 Păstrează legătura și dezvoltă noi parteneriate cu asociații studenţeşti, grupuri de 
voluntari, instituții de învățământ etc; 

 Coordonarea echipelor de voluntari în zilele evenimentelor și delegarea eficientă a 
task-urilor  

 Răspunde de respectarea legislaţiei cu privire la voluntariat; 

 Participarea la întâlnirile de consultanță pe managementul voluntarilor din partea 
partenerilor externi;  

 Participă activ la evenimentele din cadrul programului; 

 Consultarea, raportarea şi comunicarea permanentă cu managerul de program; 

 Realizarea următoarelor situaţii: raport de activitate şi decont financiar. 

 

Beneficii: 

 Pachet salarial atractiv, bazat pe abilități și experiență anterioară: 2.200 de lei pentru 
program de 6 ore (include bonuri de masă) 

 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, muncă de acasă; 

 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 29 ianuarie 2023. Doar 
persoanele care se potrivesc profilului vor fi contactate. 

 

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, Bine Primit, Recicleta, Harta Reciclării, Eco Provocarea și Biroul Eco.  

Mai multe detalii pe www.viitorplus.ro  

 

Despre Adoptă un Copac: 

Adoptă un Copac este un program al asociației Viitor Plus, pornit în 2008, care ajută 
la creșterea suprafeței împădurite din sudul României și la creșterea conștientizării 
populației cu privire la importanța pădurilor. Fondurile strânse în cadrul programului provin 
din mediul privat (firme și persoane fizice) și sunt utilizate pentru a planta păduri noi, 
adiționale, care altfel nu ar exista. Ne concentrăm pe localității din zona rurală, unde creștem 
păduri pe terenuri degradate și perdele forestiere, care protejează comunitațile împotriva 
fenomenelor meteo extreme. Ne ocupăm pe termen lung de toate activitățile necesare, de 
la partea juridică, tehnică, plantarea propriu-zisă și îngrijirile pe termen lung. 

Sub umbrela Viitor Plus, în perioada 2008 - 2022, peste 30.000 de voluntari au ajutat 
la înființarea a peste 202 hectare de pădure, în 22 comunități din cele mai slab împădurite 
județe din România.  

Mai multe detalii pe www.adoptauncopac.ro  
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