
 

 

Asociația pentru Valori în Educație este o organizație non-profit formată și finanțată de 

profesioniști din business, care împărtășesc convingerea că responsabilitatea pentru 

modernizarea educației publice este în egală masură a societății civile, administrației publice dar și a 

comunității de afaceri. Misiunea AVE este ca sistemul educațional din România să ajungă în 

, prin scalarea programelor cu impact transformațional asupra școlilor. Susținem 

proiecte sistemice care și-au demonstrat deja eficiența si lucrăm împreună cu sistemul formal de 

educație sau în interiorul lui. 

 

 

În calitate de Program Manager vei asigura derularea cu succes a programului 

Academia de Leadership și Management Școlar, urmărind realizarea obiectivelor AVE legate de 

dezvoltarea comptențelor directorilor de școli din România, de la gestionarea derulării tuturor 

elementelor de program, până la crearea și asigurarea condițiilor pentru extinderea impactului 

https://ave-romania.ro/
https://ave-romania.ro/academia-de-leadership/


programului, prin susținerea unei comunități active de alumni a programului, dar și dezvoltarea și 

creșterea numărului de directori parte din program. 

• Coordonezi procesul de transformarea a peste 300 de școli publice în 2021, 

în care învață în fiecare an aproximativ 180.000 de elevi (respectiv 1000 școli 

publice și peste 0.5 milioane de copii impactați până în 2025) 

• Dezvolți unul dintre cele mai inovative programe de formare pentru directorii de școli din România, 

cu impact imediat asupra școlilor. 

• Creezi context și facilitezi implicarea specialiștilor naționali și internaționali în program, din educație 

și business, prin care aceștia dedică timp și expertiză profesională pentru a transforma școlile 

participante în programele AVE. 

 

Rolul de Program Manager este resposabil cu planificarea, coordonarea și 

monitorizarea programului Academia de Leadership și Management Școlar, 

precum și coordonarea formatorilor din program și a echipei operaționale alocate programului. De 

asemena, rolul presupune și dezvoltarea continuă a programului, atât din punct de vedere al 

îmbunătățirii proceselor interne, precum și de creștere al numărului de școli prin scalarea programului și 

rezultatele acestuia. 

 

• Asigură coordonarea, planificarea și implementarea programului, definirea 

împreună cu partenerii educaționali a structurii programului, calendarul de 

desfășurare și monitorizarea progresului, asigurându-se că sunt realizate obiectivele principale ale 

programului 

• Coordonează toate activitățile și etapele în cadrul programului: elaborarea/adaptarea modelului 

programului, obiectivelor principale și obiectivelor operaționale ale programului; derularea 

procesului de selecție al directorilor; validarea conținuturilor și coordonarea formatorilor; 

identificarea, înrolarea și alocarea mentorilor pentru participanții la program; crearea și întreținerea 

comunității absolvenților programului de formare 
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• Coordonează echipa operațională a programului, precum și formatorii din program și coordonatorii 

grupelor de formare (dacă este cazul) 

• Definiște și monitorizează obiectivele de învățare și transformare pentru directorii din program și 

stabilește și menține relații cu specialiști și directori de școli pentru a asigura alinierea continuă a 

programului ca relevanță 

• Dezvoltă procese pentru a urmări progresul școlilor, analizează și se asigură de relevanța și eficiența 

programului de formare  

• Setează și coordonează proiecte de colectare de date din partea școlilor, care să permită 

monitorizarea eficientă a programului și raportarea impactului programului 

• Propune bugetul programului și gestionează implementarea și monitorizarea acestuia 

• Contribuie la elaborarea strategiei de comunicare a programului. 

 

• Manager direct: , Educational Programs Director - profil 

de Linkedin aici 

• Activități de birou din sediul din București sau Timisoara și munca de acasă în perioada de restricții 

• Program full time de  cu ore de lucru flexibile  

 

•   Bune abilități de planificare, organizare a timpului și a sarcinilor, 

autonomie în coordonarea sarcinilor și a resurselor 

• Minim 3 ani experiență anterioară în coordonarea de proiecte și programe cu stakeholderi diverși, în 

care obiectivele de proiect au fost indeplinite 

• Experiență în design de programe educaționale de formare continuă pentru adulți 

• Competențe demonstrate de lucru în echipă, care presupun relaționare atât în interiorul cât și în 

afara organizației, abilitatea de a colabora eficient cu o mare diversitate de oameni în spiritul 

toleranței si al incluziunii, adresând nevoi diverse 

• Excelente abilități de relaționare și comunicare asertivă atât în scris cât și verbal 

• Gândire deschisă, creativă, concentrata pe soluții, interes autentic pentru a ajuta oamenii 

• Cunoștințe avansate de limba engleză (condiție obligatorie) 

• Competențe avansate Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) și a platformelor de muncă la 

distanță. 

 

https://www.linkedin.com/in/silvia-herman-94352215/
https://www.linkedin.com/in/silvia-herman-94352215/


• Remunerație competitivă raportată atât la sectorul non-profit cât și la cel 

privat, plus bonus de performanță anual raportat la KPI 

• 21 de zile libere/an la care se adaugă câte o zi liberă plătită acordată 

pentru fiecare an de vechime în organizație 

• Program flexibil și respectiv 2 zile de work from home/săptămână (valabile chiar și în afara 

pandemiei)1 

•   Expunere directă și colaborare cu specialiști naționali și internaționali în 

educație 

• Oportunitatea de a participa gratuit la programe sau conferințe de dezvoltare profesională, atât în 

România cât și internaționale 

• Acces la un portofoliu de cursuri si instrumente de dezvoltare personală și la un program de 

mentorat si coaching dedicat angajaților  

• O cultură de echipă care încurajează inițiativele si valorizează abilitățile antreprenoriale, pentru ca 

fiecare persoană să fie implicată în dezvoltarea și creșterea organizației  

 

Te rugăm să completezi acest formular pentru a te cunoaște, până cel târziu pe 23 

iunie 2021. 

 

1 Pe perioada pandemiei (cel puțin până în toamna 2021) politica de lucru de la birou presupune un sistem de maxim 2 zile pe 

săptămână petrecute la birou în care pot exista interacțiuni cu un numar limitat de colegi, în baza unei scheme de tip calendare 

care ilustrează planificarea zilelor de birou și evitarea aglomerării biroului. 

https://form.jotform.com/211533980022346
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