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ANUNȚ CONCURS DE SELECȚIE
Ca urmare a aprobării proiectului de mobilitate cu titlul Dezvoltare organizațională prin
proiecte europene, Asociația Edulife organizeaza concursul de selectie al persoanelor care vor
participa la cele 3 cursuri de formare în spațiul european, respectiv :
 ENCOURAGING CREATIVE THINKING
Praga, Republica Cehia, 14-18 martie 2016
 DEVELOPING EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS
Ljubliana, Slovenia, 8-14 mai 2016
 DIGITAL EXTRA
Stockholm, Suedia, 31 iulie- 6 august 2016
Menționăm că fiecărui curs îi sunt alocati 3 participanți.
Concursul de selecție se va desfășura în conformitate cu prevederile înscrise în
Formularul de aplicație. Selecția se va realiza în condițiile respectării egalității de șanse(etnie,
sex, religie, dizabilități, categorie socială și orice alt criteriu), ținând cont de principiile
nediscriminării, echitabilității, transparenței și a evitării oricărui conflict de interese, de către
Comisia de Selecție constituită prin decizie internă.
1. Criteriile de selectie:
- persoana activa in asociatie (ca membru/ voluntar/ coordonator de departament) cu
competente de formator
- cunoasterea limbii engleza nivel minim B1
- cunostinte minime de operare pe calculator, utilizare servicii Internet, editoare de text,
tabele si prezentari
- să dovedească o bună cunoaștere a proiectului.
2. Continutul dosarului de inscriere la selectie:
- scrisoare de intentie
- CV Europass
- Pasaport lingvistic Europass
- adeverinta membru/ voluntar/ coordonator de departament in asociatie.
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NOTĂ:
 Înscrierea se va face în urma completării unei cereri de înscriere pusă la dispoziţie de Comisia
de Selecţie, care se afla la punctul de lucru al asociatiei;( Anexa 1)
 Tematica testului scris la limba engleza se afla postată pe site-ul asociatiei (Anexa 2)
 Dosarele de înscriere la selecție vor fi primite și înregistrate de membrii Comisiei de Selecţie
la punctul de lucru Asociației Edulife din strada Eugeniu Carada nr.7, Craiova in perioada 1115 ianuarie 2016, in intervalul orar 10.00-18.00;
 Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.
3. Probele și locul desfășurării concursului de selecție
Concursul va consta în:
1. Analiza dosarului de candidatură de față cu candidatul în cadrul unui interviu.
Interviul se va desfășura la punctul de lucru al Asociației Edulife, strada Eugeniu
Carada, nr.7, în data de 18 ianuarie 2015, începând cu ora 18.30.
2. Test scris limba engleza ( tematica este menționată în Anexa 2)
Testul se va sustine in data de 18 ianuarie 2015, la ora 18.00
NOTĂ:
Pentru informații suplimentare despre proiect puteți consulta broșura aferentă proiectului care se
găsește la punctul de lucru al Asociației din strada Eugeniu Carada nr.7.
Persoană de contact – Belu Tamara, coordonator proiect
Data afișării la punctul de lucru al Asociației Edulife din strada Eugeniu Carada nr.7: 18.12.2015.

