Nr. / Data

/

_________
FIŞA VOLUNTARULUI

Denumirea postului:

Coordonator județean

Titular post:
Responsabilități :
- Realizează planificarea activităţilor la nivel de judeţ în concordanţă cu obiectivele naţionale
- Formează echipa de lucru din comunitatea locală, din fiecare zonă de plantare planificată
- Creează cadrul legal la nivel local prin semnarea acordului de parteneriat cu proprietarul
terenului
(administraţia publică locală), urmăreşte obţinerea hotărârii consiliului local, ulterior
gestionează relaţia cu aceştia
- Semnează acorduri sau obţine implicarea altor parteneri locali (ocol silvic, ICAS, ITRSV,
ONG, şcoală, biserică, asociaţii profesionale etc.) şi gestionează relaţia cu aceştia
- Verifică funcţionalitatea parteneriatelor şi colaborărilor la nivel local, intervine în cazul unor
probleme, mediază conflictele ce pot apărea între diverşii colaboratori, semnalează
problemele majore (de natură legală, financiară, de imagine, de siguranţă fizică etc.)
coordonatorului naţional şiaşteaptă soluţionarea propusă (dacă o are, o comunică şi aşteaptă
confirmarea din partea
coordonatorului naţional)
- Poate propune modificări ale planului la nivel local, argumentându-le şi aşteptând
confirmarea dinpartea coordonatorului naţional
- Raportează periodic stadiul organizării din judeţ către coordonatorul naţional şi se consultă
cu acesta pe situaţia locală
- Administrează întregul flux de distribuţie al materiale: unelte de lucru, material săditor,
echipamente cu însemnele acţiunii, mâncare, comunicare etc.
- Supervizează gradul de prindere după fiecare an şi de pe fiecare zonă plantată din judeţ
- Evaluează riscurile la nivelul judeţului, prevede modalităţi de prevenire şi le aprobă alături
de echipa de organizare din Bucureşti
La responsabilităţile menţionate mai sus, este posibil să fie adăugate altele (legate de post),
dacă proiectul o va cere.
RELAŢII DE MUNCĂ:
Se subordonează direct:
coordonatorului național ”Plantăm fapte bune în România”
Este în relaţii directe cu:
coord. național fundraising, coord. national voluntari, coord.
national comunicare, coord. national institutii, coord. national logistica
Calificare şi aptitudini necesare postului
Capacitate managerială (in special planificare şi organizare) şi relaţionare interpersonală
Capacitate de motivare şi mobilizare a reprezentanţilor echipei locale
Punctualitate, capacitatea de a delega responsabilităţi şi coordona oameni
Diplomaţie, capacitatea de a gestiona parteneriate publice şi private, capacitatea de
prezentare în public şi de reprezentare în mass media
Capacitate analitică şi de rezolvare a problemelor
Capacitate de mobilitate la nivel local / judeţean
Abilităţi de comunicare on / off-line

Ideal: experienţă în organizarea proiectelor de voluntariat, proiectelor de plantare, experienţă
în management de proiect
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