
HelpAge International angajează Coordonator local 

Funcția anunțată: Coordonator local 

Locul: or. Ungheni, rn-ul Ungheni  

Solicitant (angajator): HelpAge International (HAI), Moldova 

Tipul de contract: Contract prestări servicii  

Perioada de lucru estimată: începând cu luna septembrie 2022 

Termen limită pentru aplicare: 29 august 2022 

AO HelpAge International angajează coordonator local în or. Ungheni, rn-ul Ungheni în cadrul proiectului 

„Servicii integrate de urgență pentru refugiații ucraineni din Moldova”, implementat cu suportul 

financiar al World Vision, în perioada August 2022 -  Martie 2023. 

Responsabilități  

 organizarea și desfășurarea activităților de sprijin psihosocial pentru persoanele in etate 
refugiate din Ucraina; 

 Crearea și consolidarea unui Grup de Voluntari Seniori; 
 Asigurarea unei comunicării eficiente între echipa de implementare, beneficiarii și voluntari 

proiectului; 
 Aplicarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a activităților proiectului ; 
 Menținerea evidenței tuturor documentelor privind activitățile desfășurate la nivel local; 
 Întocmirea rapoartelor lunare de activitate, însoțite de acte confirmative (Agenda, Lista de 

participare etc.) 
 Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a proiectului. 

Calificări și experiență 

 Studii superioare în domeniul social, educație, sau alte domenii relevante.  

 Persoanelor cu experiență de lucru în domeniile menționate  vor avea prioritate.  

 Experiența de lucru cu persoane în etate va constitui un avantaj. 

 Cunoașterea limbii române și ruse.  

Aplicare la concurs 

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu: 

 CV-ul; 

 Indicarea a 2 persoane de referință, cu menționarea datelor de contact. 

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 29 august 2022, la adresa de email: 

officehelpage@gmail.com  cu titlul ”Concurs Coordonator local”, în format electronic sau pe suport de 

hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 

431, HelpAge International. 

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică 

după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, 

fără a fi notificați. 

Informații suplimentare la nr. de tel: 069901388, persoană de contact Daria Stratu. 
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