
Voluntar



Teach for Romania este o organizaţie non-guvernamentală care îşi
propune să ofere oportunităţi de viaţă, printr-o educaţie de calitate,
pentru fiecare copil din România, indiferent de mediul social sau
economic din care provine.

Organizaţia noastră adoptă un model internaţional verificat şi
implementat cu succes în peste 35 de ţări, de-a lungul a peste 20 de ani.
Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita: http://teachforromania.org/ şi
http://teachforall.org/en.

Recrutăm cei mai valoroşi tineri români
Îi pregătim ca profesori model 
Îi integrăm 2 ani în şcoli care au nevoie de ei
Îi susţinem pentru a deveni factori de transformare în educaţie

• Rezonează cu misiunea şi valorile organizaţiei;

• Este energic şi doreşte să se dezvolte implicându-se activ;

• Este un bun comunicator şi o persoană care interacţionează cu 

uşurinţă cu ceilalţi;

• Este flexibil, se adaptează şi perseverează în faţa provocărilor; 

• Are spirit organizatoric şi de echipă, îşi asuma sarcinile, este 

responsabil și proactiv; 

• Are experiențe anterioare de voluntariat în recrutare și selecție sau 

comunicare sau organizare de eveniment; 

• Opţional: Carnet de conducere categoria B și experiență de condus.

Despre noi

Profilul voluntarului

http://teachforromania.org/
http://teachforall.org/en


Marketing & Organizare de evenimente

Recrutare & selecţie

• Contribuie la creşterea vizibilităţii Teach for Romania în universităţile din 

Bucureşti şi în mediul online studenţesc; 

• Oferă sprijin înaintea, în timpul şi după desfăşurarea prezentărilor 

programului şi evenimentelor din timpul campaniei de Recrutare a 

viitorilor profesori Teach for Romania;

• Dezvoltă o relaţie de colaborare cu organizaţiile studenţeşti partenere 

(prezintă programul în cadrul întâlnirilor interne din organizaţii, participă la 

activităţile desfăşurate de către / împreună cu organizaţiile studenţeşti)

• Oferă sprijin în organizarea şi desfăşurarea activităţile de selecţie a 

viitorilor profesori. 

• Asigură sprijin departamentului de logistică și PR înainte, în timpul și după 

desfășurarea evenimentelor, proiectelor și a conferințelor de pregătire a 

profesorilor Teach for Romania; 

• Participă la promovarea evenimentelor și se implică în comunicarea cu 

participanții și în gestionarea acestora în cadrul evenimentelor; Oferă 

sprijin operaţional departamentului de Marketing;

• Participă la implementarea strategiei de marketing şi comunicare în 

vederea recrutării;

• Oferă sprijin în implementarea strategiei de fundraising: organizarea 

evenimentelor, păstrarea legăturii cu donatorii.



• Evaluarea procesului de implicare şi învăţare în vederea eliberării 

Certificatului de voluntariat după minim 120 de ore;

• Înţelege cum se gândeşte şi implementează un proiect/eveniment sau o 

campanie cu durata de 6 luni;

• Crearea unui plan de dezvoltare personală şi profesională individualizat;

• Pregătire oferită de specialiștii Teach for Romania conform planului de 

dezvoltare; 

• Acces la o reţea diversă de contacte ale specialiştilor şi tinerilor interesaţi 

de educaţie

• Participarea la cele trei evenimente externe Teach for Romania, pe teme 

de orientare în carieră, impact în societate și leadership în educație;

• Acces la cea mai mare comunitate de leadership şi educaţie din lume;

• Lucru într-o atmosferă plăcută, alături de o echipă condusă de valori.

Procesul de selecţie

Beneficii

• completează formularul de aplicare până pe 22 noiembrie (atenţie, 

acesta este prima parte a procesului de selecţie);

• vino la un interviu cu noi în perioada 22-29 noiembrie (doar cei ce au 

trecut de prima faza de selecţie vor fi contactaţi telefonic).

Important:
dacă ai fost selectat, atunci participarea la perioada de pregătire, integrare 
şi practică între 2-13 decembrie este obligatorie.

Aplică acum: http://bit.ly/1jJ58XH

http://bit.ly/1jJ58XH

