
Specialist marketing business community 

 

 
 
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 assure școlilor. Susținem proiecte 

sistemice care și-au demonstrat deja eficiența si lucrăm împreună cu sistemul formal de educație sau în 

interiorul lui. 

 

Descrierea rolului  

 

• Responsabil cu gestionarea actiunilor de marketing si comunicare interna şi externa a 

asociaţiei în relaţie cu unul din stakeholderii strategici pentru AVE: comunitatea de business. 

Rolul presupune atat definirea impreuna cu echipa de Business Community Engagement a 

strategiilor si a tacticilor de marketing si comunicare precum si implementarea, monitorizarea 

si evaluarea lor.  

 

Impact  

• Facilitează implicarea multor companii si institutii în programele AVE pentru a 

transforma școlile participante;  

• Contribuie implicit la transformarea a sute de școli publice în 2023, în care învață sute 

de mii de copii în fiecare an.  

https://ave-romania.ro/


 

Responsabilități principale 

• Participa alaturi de Marketing Manager si echipa de Business Community Engagement 

la intocmirea strategiei de marketing si comunicare in relatie cu comunitatea de business 

si cu sponsorii AVE pentru atragerea a 3 milioane de euro 

• Se asigura de implementarea lunara a actiunilor de marketing si comunicare agreate in planul de 

marketing anual;  

• Coordoneaza intocmirea conținutului de marketing (scris, video și vizual) pentru sponsorii & targetul core 

AVE pe diversele canale de comunicare utilizate de AVE (LinkedIn, Instagram și Facebook, emailing etc) 

in linia strategica agreata, utilizand atat resurse interne cat si externe de creatie, design, productie etc;  

• Preia relatiile cu reprezentantii sponsorilor dupa validarea parteneriatelor si asigura planificarea si 

implementarea elementelor de comunicare, implicare in programe si raportare agreate impreuna cu 

sponsorii, sub indrumarea echipei de Business Community Engagement; 

• Discuta constant cu echipele de comunicare ale sponsorilor, în scopul monitorizării gradului de 

satisfactie, si contributie relevanta la indeplinirea misiunii noastre comune; 

• Este la curent si implicat in activitatea curenta a echipei de Business Community Engagement;   

• Participa la toate actiunile/evenimentele importante ale AVE cu focus pe cele care au in centru 

comunitatea de business dar nu exclusiv;  

• Participa la intalnirile periodice de status cu echipa de BCE sau pentru proiectele in care este implicat;  

• Este responsabil de monitorizarea atingerii obiectivelor setate per campanie/proiect/ actiune, de 

semnalarea la timp a deviatiilor precum si de initiative pentru remediere;  

• La initiativa managementului AVE indeplineste roluri diferite in proiectele AVE in afara portofoliului 

desemnat;  

• Invata si foloseste constant instrumentele & aplicatiile in care opereaza intreaga echipa: Asana (project 

management), HubSpot (CRM), Pachetul Office, Miro, JotForm, Pitch, Teams, Zoom, Google Drive, etc.  

• Monitorizeaza lunar cheltuielile din bugetul de marketing si comunicare pentru portofoliul de care este 

responsabil si se asigura ca bugetul nu este depasit; 

• Gestioneaza contractele, anexele si facturile pentru actiunile de care este responsabil.  

 

 

Competențe cheie  

 

• Experienta de minim 3 ani, ideal 5, pe o pozitie de specialist marketing sau brand 
manager;  
• Excelente abilități de relaționare și comunicare atât în scris cât și verbale (experiența în 
relaționarea cu comunitati de business reprezintă un avantaj, însă nu este un criteriu de 

excludere); 
• Bune abilități de planificare, organizare a timpului și a sarcinilor, atentie la detalii si autonomie în 

coordonarea sarcinilor & resurselor necesare; 
• Flexibilitate si adaptare la schimbare; 
• Gândire deschisă, creativă, concentrată pe soluții, interes autentic pentru a cunoaște oamenii și 

motivațiile care stau la baza implicării lor; 
• Dorința de perfecționare și interes pentru dezvoltare personală și profesională; 



• 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 nevoile tuturor 

 

Detalii despre rol  

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) 

precum si deplasari in afara localitatii dar nu mai mult de 20% din timp;  

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

 

 

Beneficii  

• Remunerație competitivă raportată atât la sectorul non-profit cît și la cel de business, 

plus bonus de performanță anual raportat la KPI 

• 21 de zile libere/an, plus câte o zi liberă plătită acordată pentru fiecare an de vechime 

în organizație 

• Program flexibil și respectiv 3 zile de work from home/săptămână (valabile chiar și în afara pandemiei) 

• Laptop & telefon & decontarea tuturor cheltuielilor in interes de serviciu 

• Abonament medical corporate la Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria 

•  

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 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. 

 

 

 

Cum pot să aplic? 

Te rugăm să completezi formularul de mai jos pentru a te cunoaste. 

https://form.jotform.com/223551893464362 

 

 

 

 

https://form.jotform.com/223551893464362

