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Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM), cu sediul 
în Bucureşti, b-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, beneficiar al proiectului ,,Creşterea 
competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din 
sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă 
a muncii” – ID48872, cofinanţat prin Fondul Social European FSE, Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, finanţat de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea Resurselor Umane”, contract de finanţare 
POSDRU/81/3.2/S/48872,  
organizează în data de 20.08.2013, ora 12.00, selecţie de CV-uri pentru ocuparea a 2 
postrui asistenţi responsabili planificare şi selecţie participanţi conferinţa 
internaţională, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în cadrul Colectivului 
POSDRU ID 48872 al Unităţii de Implementare Proiecte.  
 
Cerinţe minime: studii superioare, capacitate foarte bună de organizare şi planificare, abilităţi 
de comunicare, experienţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cunoaşterea a celor 
puţin 2 limbi străine la nivel avansat, experienţă în domeniul organizării de evenimente 
(cursuri, work-shop-uri, conferinţe etc.) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, operare 
PC (Word, Excel, Power Point). 
Cunoaşterea şi a altor limbi străine constituie un avantaj. 
 
Principalele atribuţii:  
- activităţi în vederea organizării conferinţei internaţionale: relaţia cu firma organizatoare 

-comunicarea cu participanţii la conferinţă: transmitere invitaţii, răspuns/transmitere e-
mailuri/înscriere, transmitere articole/prezentări către evaluatori  

- redactare materiale promoţionale (mapă, pliant, broşură) 

- însoţire invitaţi străini pe parcursul conferinţei 

- întocmire raport conferinţă 

- comunicarea cu managerul de proiect, responsabilul planificare/organizare activităţi, 
asistentul manager de proiect 

- întocmire raport lunar de activitate şi fişă de pontaj.  
 
 
Data limită de depunere a CV-urilor este 20.08.2013, ora 11.00, la Colectivul POSDRU ID 
48872, cam. 7, parter. 
Candidaţii selectaţi, cât şi cei neselectaţi vor primi răspuns în ziua de 21.08.2013. 
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