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Teach for Romania este o organizaţie nonprofit care își 
propune să creeze opțiuni de viață prin educație de 

calitate pentru fiecare copil din România, indiferent de 

mediul în care s-a născut.

Pentru atingerea acestei viziuni, recrutăm oameni valoroşi 

din România, îi pregătim ca învățători sau profesori model 

și îi sprijinim pentru a deveni factori de transformare în 

educație.

Citește mai multe despre Teach for România

Despre noi

http://www.teachforromania.org/


Aria Donatori Individuali aparţine Departamentului de 

Dezvoltare din cadrul Teach for Romania şi presupune 

pregătirea şi gestionarea de proiecte destinate 

persoanelor fizice, care doresc să susţină organizaţia prin 

diferte moduri: donaţii, voluntariat, organizare de 

evenimente, ş.a.

Voluntarii echipei vor putea să se implice într-o gamă 

variată de proiecte. 

Despre Echipă



Pe cine căutăm?

Ești gata pentru o experiență transformațională de 

voluntariat dacă:

• Ai pasiune pentru domeniul educației;

• În viața de zi cu zi, te ghidezi după valori precum integritate, 

excelență, autenticitate, colaborare și învățare continuă;

• Ai o atitudine constructivă;

• Misiunea Teach for Romania te motivează să te implici și să-ți 
aduci contribuția;

• Ai disponibilitate pentru a investi constant timp în activităţile

echipei, începând cu 1 Decembrie.



Ce îți oferim?

• Acces la activitățile de planificare, organizare şi evaluare a 

evenimentelor pentru donatori;

• Acces la întâlnirile de lucru și la procesele specifice de 

management de proiect;

• Oportunitatea de a învăţa de la echipa Teach, specialiști în 

educaţie şi în diverse domenii de activitate;

• Oportunitatea de a te dezvolta profesional în aria de activitate

a rolului;

• Oportunitatea de a învăţa Fundraising.



Alege rolul tău în 

echipă, din opțiunile de 

mai jos



Asistent Manager 

Proiect

• Participă la conceperea și monitorizarea campaniilor de 

fundraising, cu scopul de a sprijini implementarea acestora;

• Ajută la efectuarea cercetărilor de piață și prelucrează

datele obținute în funcție de particularitățile campaniilor

de fundraising;

• Culege informaţii despre campanii de fundraising din surse 

online şi offline;

• Lucrează cu baze de date.



Program şi loc de desfășurare:

• 6-10 ore/săptămână;

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for 

Romania din București, de la distanţă sau online.

Ne dorim:

• Cunoştinte medii de Microsoft Excel;

• Atenţie la detalii şi răbdare;

• Abilităţi de analiză şi sinteză;

• Abilități de research de informații.



Responsabil 

Grafică

Responsabilitatea rolului va fi de a realiza grafica pentru

materiale digitale și de print, pentru campaniile de fundraising 

– prezentări, vizualuri Facebook, Website.

Program şi loc de desfășurare:

• 6-10 ore/săptămână;

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for Romania din 

București, de la distanţă sau online.

Ne dorim:

• Cunoştinte de grafică şi design;

• Posibilitatea de a prezenta un portofoliu;

• Cunoaşterea unor softuri precum: Canva, Photoshop, 

Wordpress sau altele similare.



Responsabil 

Comunicare

Responsabilitatea rolului va fi de a redacta şi edita text 

adaptat diferitelor medii (digital/print) folosite pentru 

comunicarea mesajelor campaniilor de fundraising

Program şi loc de desfășurare:

• 6-10 ore/săptămână;

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for Romania din 

București, de la distanţă sau online.

Ne dorim:

• Capacitatea de a concepe un mesaj având în vedere obiectivele 

specifice de comunicare, în relaţie cu grupurile ţintă alese.

• Ablităţi foarte bune de scriere în limba română.



Aplică până la data de 7 Noiembrie, completând formularul de aici.

Procesul de selecție pentru aceste roluri constă în: 

• Completarea formularului;

• Interviu la sediul nostru.

Dacă ai întrebări suplimentare, scrie-i colegului nostru, Mircea 

Racoviceanu, la adresa: mircea.racoviceanu@teachforromania.ro

Cum mă înscriu?

https://teachforromania.typeform.com/to/k1utpY
mailto:mircea.racoviceanu@teachforromania.ro

