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DESPRE NOI

Teach for Romania  este o organizaţie non-guvernamentală, parte 
din reţeaua globală Teach for All, care caută și pregăteşte oameni  
valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare,  pentru a 
deveni educatori, învăţători sau profesori în învăţământul de stat, 

pentru copiii din medii vulnerabile.
 

Misiunea Teach for All este aceea de a extinde accesul la educaţie în 
întreaga lume, prin creşterea şi accelerarea impactului generat de 

către organizaţii care cultivă leadership-ul necesar pentru 
schimbare.

 
Pentru mai multe informații: www.teachforromania.org .



Acesta este un post cu normă întreagă, preferabil în București sau 
centrul țării.  Poate presupune și deplasare la locațiile instituțiilor 
pentru o mai bună cunoaștere a contextului local.

Specialistul în Parteneriate și Relații Instituționale  în cadrul Teach for 
Romania este  omul-cheie în ceea ce privesc parteneriatele strategice cu 
instituțiile publice din sistemul de învățământ, entitățile guvernamentale 
regionale și cele locale. 

Din acest rol, vei putea maximiza impactul școlar și comunitar, așa cum 
este definit de viziunea și misiunea organizației.

Rolul va asigura atât menținerea cât și construirea de noi parteneriate cu 
instituții din domeniul educației pentru a asigura consilierea necesară 
integrării participanților înscriși în programul Teach for Romania în școlile 
publice din comunitățile vulnerabile vizate.

SCOPUL PRINCIPAL AL
ROLULUI



RESPONSABILITĂȚI
Analizarea posturilor disponibile pentru integrarea candidaților;
Identificarea opțiunilor de integrare în sistemul educațional românesc, în
colaborare cu candidații programului, pe baza contextului legal existent
și a opțiunilor candidaților admiși în program;
Dezvoltarea de relații la nivel instituțional (directori, inspectori, primari,
alte instituții) s.a.;
Vizitarea comunităților în vederea dezvoltării relației de parteneriat cu
organizația cu scopul implicării în atingerea viziunii ca fiecare copil să
aibă șanse la opțiuni de viată prin educație de calitate;
Asigurarea demersurilor necesare predării în aceleași comunități în cei 2
ani de program;
Dezvoltarea relațiilor cu instituții subordonate statului și cu alte ONG-uri;
Cunoașterea comunităților partenere cu scopul înțelegerii nevoilor
acestora;
Organizarea evenimentelor pentru și alături de partenerii instituționali.

CERINȚELE ROLULUI

Experiență relevantă într-un rol profesional în care a existat interactiune
directă cu sistemul de învățământ din România și/sau experiență în
dezvoltarea și gestionarea relațiilor instituționale; 
Interes demonstrat pentru misiunea Teach for Romania;
Interes demonstrat pentru activități similare cu cele din descrierea
rolului;
Proactivitate, Management de proces,
Abilități de relaționare,
Managementul conflictului,
Abilități de comunicare foarte bune,
Abilități organizatorice,
Gândire strategică,
Responsabilitate, Integritate, Time Management foarte bun
Deschidere spre învățare;

Studii de Licență absolvite,
Limba engleză: minimum nivelul B;
PC skills: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)



BENEFICII
Șansa de avea un rol profesional cu impact direct în educație
Oportunitatea de dezvoltare personală și profesională într-un ritm
adaptat nevoilor de creștere;
Acces la oportunități de formare și învățare în cadrul organizației
Teach for All și de la partenerii noștri de învățare;
Un mediu de lucru excelent într-o cultură organizațională bazată pe
valori;
Acces la o comunitate globală de specialiști experimentați și talentați
și la abordări și modele inovatoare din rețeaua Teach for All.



Experiența în domeniul educatiei/ raport cu sistemul de
învățământ: Un rezumat al experienței și răspunsul tău la întrebarea:
Cu ce provocări te-ai confruntat în rolurile anterioare și cum le-ai
depășit?
Motivația:  De ce iți  doresti acest rol? De ce ar fi  acest rol un pas înainte
în cariera ta?

Procesul de recrutare și selecție va consta în: 
1. CV scris  (maximum 2 pagini) + video de prezentare de maximum 5
minute care să cuprindă următoarele puncte:

Videoclipul de prezentare recomandăm să îl  trimiți printr-un link de download
via wetransfer.com,  având astfel consimțământul tău pentru procesare.  

 
2. Interviu cu responsabilul de HR
3. Interviu cu Directorul de Parteneriate și Relații Instituționale
4. Interviu cu Directorul de Program
 

Dacă simți că acest rol este unul care ți se potrivește și-ti pune în valoare
competențele, te invităm să trimiți candidatura (CV scris + video) până pe  

12 decembrie  la office@teachforromania.ro .

Mulțumim!

 

PROCESUL DE RECRUTARE
ȘI SELECȚIE

https://wetransfer.com/


MULȚUMIM!
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