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ANUNT DE ANGAJARE 

 

 Grupul de Actiune Locala Colinele Argesului ofera spre ocupare doua posturi, respectiv expert 

monitorizare si raportare si secretar. 

 Posturile vacante necesita urmatoarele cerinte privind ocuparea postului de: 

1. Expert monitorizare si raportare 

 Nivelul studiilor – superioare 

 Pregatirea de specialitate – studii superioare economice 

 Cunostinte de operare pe calculator, office, windows – nivel avansat 

 Limbi straine – grad de cunoastere – limba engleza 

 Capacitate de organizare si planificare a activitatilor curente 

 Fluenta verbala 

 Loialitate si confidentialitate 

DESCRIEREA POSTULUI 

 Participa la procesul de evaluare a conformitatii, eligibilitatii si selectiei cererilor de finantare 

 Intocmeste si transmite la CRFIR Centralizatorul Cererilor de Finantare 

 Ajuta la intocmirea Rapoartelor de Activitate  

 Intocmeste documentatia cu privire la cererile de plata ale GAL 

 Raspunde de orice alte atributii dispuse de superiorul ierarhic 

2. Secretar 

 Nivelul studiilor – superioare 

 Cunostinte de operare pe calculator, office, windows – nivel mediu 

 Limbi straine – grad de cunoastere – limba engleza 

 Calificare: experienta pe o pozitie similara de cel putin un an 

 Capacitate de organizare si planificare a activitatilor curente 

 Fluenta verbala 
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 Loialitate si confidentialitate 

DESCRIEREA POSTULUI 

 Participa la procesul de evaluare a conformitatii, eligibilitatii si selectiei cererilor de finantare 

 Primeste si inregistreaza cererile de finantare 

 Intocmeste dosarele de achizitie 

 Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica 

 

 

 Cv-urile in vederea angajarii se pot depune incepand cu data de 23.04.2018 pana la data de 

27.04.2018, pe adresa de e-mail galcolineleargesului@gal-ca.ro. 

 Procesul de selectie se va face prin analizarea candidaturilor depuse pana la data de 30.04.2018. 
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