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Căutăm Manager Nemţean! 
 

Eşti din Neamţ? Ai între 16 şi 35 de ani? Vrei să înveţi să scrii, coordonezi, să implementezi proiecte pentru tineri, cu finanţare 

din fonduri europene nerambursabile, sau să lucrezi cu o echipă tânără cu experienţă în implementarea de proiecte? 

 

Echipa CREED te face Manager Nemţean! Tot ceea ce trebuie să faci tu este să ne transmiţi un CV (curriculum vitae), în 

format Europass (poţi găsi un model pe site-ul www.creedromania.ro ) şi o scurtă scrisoare de motivaţie în care să ne spui de ce 

iţi doreşti să fii membru într-o echipă de proiect şi cum ai vrea să te implici pe viitor în dezvoltarea comunităţii nemţene. 

 

Ce vei obţine după participarea la sesiunea de formare din cadrul proeictului Manager nemțean, ce se va desfăşura în perioada 

20.07-24.07.2011, la Casa Corpului Didactic Neamţ, timp de 6 ore pe zi (agenda le va fi comunicată persoanelor selectate în 

vederea participării la curs): 

o Vei cunoaşte conceptele de baza ale managementului de proiect 

o Vei identifica problemele cu care se confruntă tinerii nemţeni 

o Vei învăţa să faci arborele problemei, să găseşti soluţii la probleme şi să îţi stabileşti obiectivele în cadrul unui proiect 

o Vei experimenta cum se lucrează într-o echipă mixtă 

o Vei cunoaşte programele de finanţare pe care le poţi accesa în vederea soluţionării problemelor identificate 

o Vei învăţa de la traineri cu experienţă în domeniul managementului de proiect 

o Vei avea parte de suportul membrilor organizaţiei CREED 

 

Ce trebuie să faci? 

Trimite-ne un e-mail la adresa recrutare@creedromania.ro , cu titlul Vreau sa fiu Manager Nemţean! Atașează CV-ul, în 

format Europass şi scrisoarea de motivaţie, până la data de 04 iulie 2011, ora 16:00. Locurile sunt limitate, aşa că grabeşte-te! 

Lista persoanelor selectate va fi publicată pe site-ul www.creedromania.ro şi pe blogul www.creedromania.wordpress.com până 

la data de 08 iulie 2011. 

 
 

Proiectul Manager Nemţean este realizat de Centrul de Resurse Economice şi Educaţie pentru Dezvoltare, cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Neamţ, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Neamţ! 

http://www.creedromania.ro/
mailto:recrutare@creedromania.ro
http://www.creedromania.ro/
http://www.creedromania.wordpress.com/

