Scopul Edu Networks este ca sistemul educațional din România să fie în
top 10 Europa până în 2035.
Programul durează 4 ani, pentru a putea realiza transformări organizaționale sistemice și de durată în
școli. Lucrul efectiv în colaborare cu școlile se desfășoară începând cu luna septembrie 2019 și se va
finaliza în august 2023.
Organizații, experți și manageri din business lucrează pentru prima dată împreună, în aceleași școli.
Modelul folosește metodologia intervențiilor integrate pentru a amplifica exponențial rezultatele și a
cataliza transformări în rezultatele educaționale ale școlilor.

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 măsură 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.
AVE asigura managementul programului Edu Networks.

Coordonează și facilitează implicarea școlilor din cluster care își doresc
transformarea prin programele educaționale dedicate directorilor și a profesorilor în programul Edu
Networks.

Managerul de cluster este un facilitator pentru școlile din zona Bucuresti- Ilfov,
sprijinindu-le în procesul lor de dezvoltare în cele trei direcții definite în proiectul
Edu Networks. Abordarea managerului de cluster este atât cu fiecare școală în parte cât și prin
construirea rețelei de școli regionale ca și comunitate regională.
Reprezintă interfața dintre Edu Networks și școlile din cluster Bucuresti-Ilfov participante în programul
Edu Networks.

Managerul de cluster lucrează cu fiecare școală în realizarea auto-evaluării inițiale,
intermediare și finale, în construirea strategiei de dezvoltare, inclusiv în detalierea
planului de lucru, asigurându-se că acestea se fac cu colaborarea și contribuția stakeholderilor relevanți.
Este reprezentantul în teritoriu al organizațiilor partenere si are un rol central in armonizarea
intervențiilor educaționale oferite către școli și că acestea conduc cu adevărat către îmbunătățirea
rezultatelor educaționale ale scoliilor. Pentru acestea, se așteaptă ca managerul de cluster să:
A. Ofere sprijin școlilor din cluster:
•

Facilitează procesul de auto-evaluare a școlilor din cluster, cu ajutorul instrumentelor dezvoltate în
programul Edu Networks;

• Sprijină școlile în stabilirea obiectivelor de dezvoltare și la setarea planurilor de acțiune pentru
cluster;

• Conduce sesiuni de reflecție asupra progresului participanților (cadre
didactice/educatori/părinți/elevi) din cluster în linie cu obiectivele asumate.
• Analizează împreună cu reprezentanții școlilor relevanța si calitatea intervențiilor educaționale
oferite școlilor si sa propună schimbări incrementale data este necesar.

B. Ofere managerului de program informații și date relevante despre școli și progresul acestora:
• Monitorizează implementarea acțiunilor pe parcursul programului ;
• Colectează date privind nivelul inițial al școlilor, le analizează și oferă managerului de proiect
informații privind profilul specific școlilor din clusterul respectiv si informații despre strategiile de
dezvoltare organizațională și a planului de acțiune;
• Raportează succesul acțiunilor desfășurate în cluster (prezenta, feedback, concluzii);
• Realizează rapoarte privitoare la evoluția școlilor din cluster;
C. Armonizează intervențiile /serviciile oferite de către diversele organizații
•

Cunoaște în detaliu specificitatea programelor oferite școlilor de către fiecare organizație membră
Edu Networks sau furnizor de servicii educaționale;

• Se asigura ca acțiunile desfășurate în cluster sunt în concordanță cu nevoile clusterului;
• Oferă sprijin organizațiilor care oferă programe de formare/mentorat pentru ca acțiunile lor se fie
implementate cu succes in cluster;
• Ține legătura cu managerul de proiect responsabil de implementarea administrativa și organizatorică
a planului de acțiune;

• Manager direct:
Linkedin aici

, Edu Networks Program Manager - profil de

• Part time - 20 de ore pe săptămână
• Program flexibil
• Când este posibil, presupune frecvent calatorii in regiunea in care clusterul de scoli este localizat si
ocazional calatorii in tara.
• Este relevant ca managerul de cluster sa locuiască (ideal) in comunitatea clusterul-ului pe care va
ajunge sa îl coordoneze sau (alternativ) la o distanta de călătorie de 2- 3 ore de fata de clusterul de
care se va ocupa.
Managerul de cluster va colabora cu:
• Ceilalți manageri de cluster
• Echipa de proiect Edunetworks
• Coordonatorii programelor/intervențiilor care fac parte din Edu Networks

• Coordonatorul Administrativ (care gestionează partea contractuala si financiara - aspecte legate de
acorduri, documentație, deconturi si raportarea financiara si execuția bugetara a proiectului etc)

• Experiență managerială sau de conducere procese de dezvoltare
organizațională;
• A realizat o schimbare în organizația/proiectele pe care le-au conduc si demonstrează ca au avut in
trecut interes pentru a demara inițiative, proiecte, activități;
• Experiență de facilitare pentru persoane/grupuri de persoane aflate în poziții manageriale;
• Sa fi făcut parte din echipe de coordonare ale unor proiecte educaționale;
• Experiența în lucrul / colaborarea cu stakeholderi diverși (instituții publice/private, nonprofit/profit,
domenii de activitate diferite);
• Ușurința de a lucra cu personalități, capacități și/sau interese diverse.
• Gândire pozitivă și flexibilă, capabil să întrevadă oportunități acolo unde oricine vede probleme;
• Abilități de comunicare, ascultare empatica si compasiune, managementul conflictului;
• Capacitate de analiza, sinteza, evaluare si interpretare;
• Deschidere și capacitate de lucru în condiții de incertitudine
• Bune abilități de planificare, organizare a timpului și a sarcinilor, autonomie în coordonarea sarcinilor
și a resurselor necesare.
• 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.

• 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

• Expunere directă și șansa colaborării directe cu cele mai relevante organizații
din mediul educațional din România;
• Oportunitatea de a participa gratuit la programe sau conferințe de dezvoltare
profesională, atât în România cât și internaționale;
• Acces la un portofoliu substanțial de cursuri și instrumente de dezvoltare personală și la un program
de mentorat și 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.

1. Completarea unei aplicații online (link aici)
2. Completarea unui test de personalitate DISC care evaluează competentele personale si
capacitatea candidatului de a face fata cerințelor proiectului Edu Networks;
3. Efectuarea unui interviu cu echipa Edu Networks;
După finalizarea procesului de selecție, managerul de cluster va trece printr-un proces de orientare care
cuprinde familiarizarea cu proiectele organizaților care fac parte din Proiectul Edu Networks, practica cu
privire la activitatea de evaluarea a școlilor dintr-un cluster si a proceselor de lucru in echipa Edu
Networks.
Te rugăm să completezi acest formular pentru a te cunoaște, până cel târziu pe 28 octombrie, ora 23:59.

