
Business Community Officer 

 
Despre organizație ca angajator 

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 top 10 Europa până în 2035, 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. 

 
 
 

Responsabilități principale 

• Organizarea datelor și a informațiilor legate de partenerii din business 

• Suport în realizarea prezentărilor și materialelor destinate comunității de 
business 

• Suport în planificarea si organizarea evenimentelor dedicate comunității de business 

• Managementul sponsorizărilor nonfinanciare (donatii aparatura IT, mobilier, carti etc.) prin 
colaborarea cu companiile care doresc să facă donaţii către AVE 

• Monitorizarea şi actualizarea informaţiilor despre comunitatea de business pe www.ave- 
romania.ro (de ex. actualizare logo şi informaţii sponsori, ambasadori, membri etc.) 

https://ave-romania.ro/
http://www.ave-romania.ro/
http://www.ave-romania.ro/
https://ave-romania.ro/ambasadorii-transformarii-educatiei/


 

Detalii despre rol 

• Pentru acest rol căutăm un student sau masterand, chiar dacă nu a avut încă 

experienţă profesională 

• Manager direct: Marina Trenchea, Business Community Manager AVE - profil 

de Linkedin aici 

• Activități de birou (din sediul de pe strada Semilunei #4, București) 

• Program part-time ( 6 ore / zi ) cu ore de lucru flexibile 

 
 

 
Competențe cheie 

• Ai mai redactat până acum prezentări şi raportare şi ţi-a placut pentru ca ai 

atenție crescuta la detalii; 

• Te pricepi la planificare, organizare a timpului și a sarcinilor si te simți bine cand poţi avea autonomie 

în coordonarea sarcinilor și a resurselor necesare; 

• Îţi doreşti să înveţi lucruri relevante, să primeşti şansa de a te dezvolta personal dar și profesional; 

• Ţi se pare firesc să obţii rezultate atunci când lucrezi alături de alţi oameni şi relaționezi atât în 

interiorul cât și în afara organizației; 

• Prin contribuţia ta activă, îţi doreşti să poţi influenţa în bine vieţile unor zeci de mii de profesori şi 

copii, de la gradiniţă până la liceu. 

 
 
 
 

Beneficii 

• Rol remunerat 

• Oportunitatea de a interacționa cu profesioniști din business și de a dezvolta o 

carieră în fundraising; 

• 21 de zile libere/an la care se adaugă câte o zi liberă plătită pentru fiecare an de vechime în 

organizație; 

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

pandemiei); 

• Oportunitatea de a participa gratuit la programe de training de dezvoltare profesională; 

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

fiecare persoană sa fie implicată în dezvoltarea și creșterea organizației. 

https://www.linkedin.com/in/marina-trenchea-7960465b/
https://www.linkedin.com/in/marina-trenchea-7960465b/


 

Cum pot să aplic? 

Te rugăm să completezi acest formular pentru a te cunoaște. 
 

https://form.jotform.com/210522490958357

