ANUNŢ
PRIVIND SELECȚIA EXPERȚILOR EXTERNI PENTRU PROIECTUL ROBG-476
"DUNAREA - UN FLUVIU CU O BOGATĂ ISTORIE COMUNĂ", IMPLEMENTAT ÎN
CADRUL PROGRAMULUI "INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA" ȘI COFINANȚAT
DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ
Fundația Open Hand este o organizație neguvernamentală din Bulgaria și partener lider în
cadrul unui proiect legat de promovarea, conservarea și păstrarea patrimoniului cultural și
istoric din Aria Eligibilă a programului "Interreg V-A România-Bulgaria", Axa Prioritară 2"
Regiunea Verde". Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Euro-Teleorman.
Referitor la cercetarea și studiul comun al siturilor, parte a patrimoniului cultural cu o istorie
comună din Republica Bulgaria și Republica România și elaborarea unei strategii comune
pentru păstrarea, conservarea, utilizarea durabilă și gestionarea patrimoniului cultural cu o
istoria comună, acest anunț a fost publicat pentru a forma o echipă comună și a selecta experți
externi pentru următoarele poziții:
1 (UN) LIDER DE ECHIPĂ
PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE POZIȚIEI:
1. Poartă responsabilitatea pentru performanța generală a activității și controlează
membrii echipei;
2. Participă direct la implementarea activității de stabilire a 18 obiective de patrimoniu
cultural și istoric cu o istorie comună din Republica Bulgaria și Republica România,
împărțite proporțional, câte 9, pentru fiecare țară și studiul acestora;
3. Efectuează controlul preliminar, actual și ulterior al performanței activității;
4. Participă la întocmirea unui raport privind activitatea depusă;
5. Participă la elaborarea unei strategii pentru păstrarea, conservarea, utilizarea durabilă
și gestionarea patrimoniului cultural cu o istorie comună;
6. Îndeplinește alte sarcini atribuite explicit în cadrul poziției și în conformitate cu
activitățile planificate.
Cerințe de bază:
• studii superioare;
• istoric și/sau angajat la muzeu și/sau altă experiență profesională relevantă;
• minim 1 an de experiență în domeniu.
2 (DOI) EXPERȚI
PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE POZIȚIEI:
1. Participă direct la implementarea activității de stabilire a 18 obiective de patrimoniu
cultural și istoric cu o istorie comună din Republica Bulgaria și Republica România,
împărțite proporțional, câte 9, pentru fiecare țară și studiul acestora;
2. Participă la întocmirea unui raport privind activitatea depusă;
3. Participă la elaborarea unei strategii pentru păstrarea, conservarea, utilizarea durabilă
și gestionarea patrimoniului cultural cu o istorie comună;
4. Îndeplinește alte sarcini atribuite explicit în cadrul poziției și în conformitate cu
activitățile planificate.

Cerințe de bază:
• minim studii medii;
• istoric și/sau angajat la muzeu și/sau altă experiență profesională relevantă;
• minim 1 an de experiență în domeniu.
Oferim:
• contract civil;
• lucru într-o echipă inovatoare și dinamică.
Documentele de candidatură:
• Curriculum vitae;
• copie diplomă de absolvire a formei de învățământ respective;
• copie contract de muncă și/sau contract civil și/sau alte documente relevante conform
legislației locale;
• date de contact obligatorii pentru notificarea candidaților;
Explicație: Documentele de candidatură solicitate eliberate într-o altă limbă decât bulgara
trebuie să fie însoțite de o traducere în limba bulgară și/sau engleză.
Informații suplimentare pot fi obținute la tel. +359 888 825 095 sau la
open.hand.foundation01@gmail.com
Termenul limită de depunere a candidaturilor este 12.10.2018 până la ora 12:00.
Documentele de candidatură pot fi depuse la: Bulgaria, Pleven, No.185 Vasil Levski str.,
Office No.14 sau la open.hand.foundation01@gmal.com

