TERMENI DE REFERINȚĂ
pentru postul vacant Specialist/ specialistă relații publice
Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova, organizaţie non-profit şi non-guvernamentală, fondată cu
scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a contribui la procesul de incluziune
socială a acestora, angajează Specialist/ specialistă relații publice.
Scopul postului: implementarea campaniei de promovare a serviciilor oferite de Asociație în cadrul
unui proiect și de diseminare a rezultatelor proiectului.
Sarcinile principale ale postului:
- Elaborează și transmite comunicate de presă în mijloacele de informare ale mass-media și
rețelele de socializare despre lansarea proiectului, activitățile implementate, rezultatele
acestora.
- Redactează istorii de succes, buletine informative, podcast-uri în scopul promovării angajării
în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.
- Împreună cu coordonatorul de proiect asigură implementarea activităților de proiect din
perspectiva comunicării (poze, materiale de PR, elemente de vizibilitate etc.).
- Însoțește echipa de proiect la evenimente organizate la nivel local.
- Organizează conferință de presă de finalizare a proiectului.
- Participă la emisiuni radio și TV pentru a promova proiectul.
- Dezvoltă și negociază, menține relațiile profesionale cu reprezentanții agențiilor de
publicitate, trusturilor de presă, televiziunilor locale și naționale, furnizorilor de producție
publicitară etc.
- Păstrează și arhivează (fizic și electronic) corespunzător documentația generată de
îndeplinirea atribuțiilor.
Perioada angajării: 07 iunie 2021 – 31 decembrie 2021.
Timpul estimat pentru activitate: 12 ore pe săptămână.
Locul de muncă: sediul Asociației, or.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 48.
Competențe și calificare necesară:
- Studii superioare în domenii relevante poziției anunțate (jurnalism, științe ale comunicării,
relații publice).
- Experiență în domeniul comunicării și relațiilor cu mass-media.
- Abilitatea de a utiliza atât limbajul scris, cât și cel oral pentru a concepe și transmite mesaje
coerente către grupurile țintă.
- Operare cu instrumente de dezvoltare a materialelor de PR (infografice, spoturi video,
newsletter etc.)
-

Abilități de conducere / coordonare a întâlnirilor de lucru sau evenimentelor speciale.

-

Deprinderi excelente de comunicare și scriere în limbile română și rusă.
Bune abilități organizatorice.
Utilizarea computerului la nivel avansat.

Caracteristici individuale: Proactivitate. Punctualitate. Empatie. Integritate morală și profesională.
Candidați / candidatele care se potrivesc cu profilul descris mai sus vor transmite până la data de 02
iunie 2021 CV-ul şi o scrisoare de intenție. Dosarul poate fi depus prin e-mail la
valentina@motivation-md.org. În mesajul e-mail trebuie să fie specificat subiectul: Angajare
Specialist Relații Publice.
Persoana de contact: Valentina Toporeț, coordonator de proiect, gsm: 068 16 75 10.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face în 2 etape, cu
respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse. La prima etapă, dosarele vor fi
analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă
va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele preselectate.
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu
tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri,
sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt
criteriu similar. Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul
de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de postul de
muncă.
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este operator de date cu caracter personal înregistrat
cu nr. 0002733. Prin expedierea dosarului dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi
utilizate în procesul de recrutare. Personalul implicat în recrutare și selecție este conștient de
faptul că se aplică regulile de protecție a datelor cu caracter personal și că informațiile
personale trebuie tratate în mod confidențial. Conform politicii noastre, vom păstra
documentele dvs. de candidat/ă doar pentru perioada de recrutare.

