
Social-Media Specialist 

 

Despre organizație ca angajator 

Asociația pentru Valori în Educație este o organizație fondată de lideri din business pentru 

a accelera modernizarea educației preuniversitare din sistemul public din România. 

Dezvoltăm programe scalabile care facilitează colaborarea între companiile private, 

directorii de școli și ONG-uri care lucrează în educație.  

Misiunea AVE este ca sistemul educațional din România să ajungă în top 10 Europa până în 2035.  

 

 

 

Descrierea rolului 

Social Media Specialist este responsabil de copy & implementare pe canalele de 

comunicare ale asociației (Facebook, Instagram, Linkedin, mailing).  

 

 

Responsabilități principale 

 

• Generare de conținut scris clar, concis și aliniat la strategiile disponibile pentru 

proiectele asociației. Conținutul trebuie să fie creat în concordanță cu particularitățile canalelor de 

comunicare ale asociației (social media channels & newsletters, in general). 

• Implicare activă în campanii (conceptualizare + idei de execuție – ca parte din echipa de comunicare) 

• Organizarea conținutului primit de la ceilalți colegi contributori din comunicare pentru publicul de pe 

diferite canale sociale (în special LinkedIn, Instagram și Facebook, mailing campaigns); 

• Folosirea diverselor tool-uri pentru a crea conferințe/evenimente online pe social media; 

• Community management pe canale de SM și mailing.  

• Monitorizarea și atingerea indicatorilor KPI pentru fiecare canal de comunicare (incl newsletters) 

• Ajustarea în mod constant a tone of voice-ului pentru mesajele de pe rețelele-sociale, reușind să creeze o 

comunicare personalizată în functie de stakeholder & direcție strategică de comunicator 

• Cercetarea activă și continuă în ceea ce privește capacitățile tehnice ale rețelelor de comm pentru a 

genera noi idei de execuție pentru conținut; 

https://ave-romania.ro/


• Colaborarea cu echipa de comunicare pentru a genera și executa o strategie de conținutului pe baza 

direcției de strategie de poziționare existente pentru fiecare program sau proiect al asociației.  

 

 

Detalii despre rol  

• Manager direct: Laura Nedelschi - profil de Linkedin aici 

• Rolul presupune activități de birou (din sediul de pe strada Semilunei #4, București) 

combinate cu întâlniri externe (pe perioada pandemiei lucrul de la biroul din București este posibil însă în 

format restricționat și supus unor sisteme de precauție și prevenție) 

• Program full time de 40h/săptămână cu ore de lucru flexibile  

 

Competențe cheie  

• Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă atât în romana, cât și în engleză 

• Stăpânire demonstrată a gramaticii, a punctuației și a ortografiei atât in limba 

română, cât și în limba engleză 

•  Abilitatea de a înțelege tonul și audiența pentru a se asigura că întregul conținut este scris corect  

• Atenție la detalii precum și preocupare permanentă pentru a îmbunătăți textele redactate + asigurarea că 

fiecare materiale scris este corect  

• Bune abilități de planificare, organizare a timpului și a sarcinilor, autonomie în coordonarea sarcinilor și a 

resurselor necesare 

• Gândire creativă care sa genereze idei noi de conținut sau de abordare a diverselor publicuri 

• Extrem de organizat/ă și capabil /ă să echilibreze mai multe proiecte și tonuri / audiențe simultan 

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

organizației 

• Abilități de lucru cu MailChimp/MailJet/HubSpot sunt un avantaj 

 

Beneficii  

• 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 

https://www.linkedin.com/in/lauranedelschiionescu/


• Program flexibil și respectiv 2 zile de work from home/săptămână (valabile chiar și în afara pandemiei)1 

 

Oportunități de învățare și dezvoltare 

•  Oportunitatea de a participa gratuit la programe sau conferințe de dezvoltare 

profesională, atât în România cât și internaționale 

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

coaching dedicat angajaților  

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

persoană să fie implicată în dezvoltarea și creșterea organizației. 

 

 

Cum pot să aplic? 

Te rugăm să completezi acest formular pentru a te cunoaște. 

Pentru întrebări ne pot scrie la adresa de e-mail: laura.nedelschi@ave-romania.ro 

Click pentru a afla mai multe despre noi: 

     

 

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/211594980123355
mailto:laura.nedelschi@ave-romania.ro
https://ave-romania.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=kAPObgOHWAM&t=5s&ab_channel=AsociatiaPentruValoriinEducatie
https://www.youtube.com/watch?v=qn6F4oNRiao&ab_channel=AsociatiaPentruValoriinEducatie
https://edunetworks.ro/

