RO
Program de stagiu in cadrul Institutiilor de Microfinantare pentru absolventi Romi
Apel de candidaturi

Septembrie,
Data inceperii: 11 Aprilie,
20192019
2019
Termen limita pentru aplicare: 25 august,
Februarie,
2019
august,2019
2019
Rezultatele selectiei : 630Martie,
Norma de lucru: norma intreaga (full time)
Perioada : 6 luni
Bursa lunara: Intre 300-400 EUR (in functie de oras)
Ţări eligibile: Romania

Roma Educarion Fund (REF) şi Roma Entrepreneurship Development (REDI) invită aplicatii pentru 2 (două) poziții de stagiu
la instituţiile de microfinanţare din Romania. Obiectivul principal al stagiului este de a oferi instruire profesională pentru
tinerii absolvenţi romi şi de a le permite să dobândească experienţă practică şi cunoştinţe de lucru in instituţii financiare.
LOCALIZARE :
Stagiari vor fi plasati la instituţiile de microfinanţare, care sunt parteneri ai REDI, pentru o perioada de 6 luni:





FAER (mai multe informatii aici: https://www.faer.ro/)
ROMCOM (mai multe informatii aici: http://romcom.ro/)
Opportunity Microcredit Romania- OMRO
GoodBee Romania ( (mai multe informatii aici: https://www.goodbeecredit.ro/)



Banca Transilvania (mai multe informatii aici: https://www.btmic.ro/)

Schema de stagiu este oferită candidaților romi care au absolvit învățământul postuniversitar (licență sau
echivalent) sau sunt studenți actuali în ultimul an de studiu - beneficiari ai bursei REF. Stagiile sunt plătite pentru
a acoperi toate cheltuielile studenților și o bursă lunară.
Apelul este deschis tuturor tinerilor romi din România interesați de microfinanțare, în special pentru romi din
Bucuresti
Constanta Arad, Oradea, Deva, Alba, Mures, Cluj, Bistrita, Salaj, Brașov, București.
regiunilesiTimișoara,
RESPONSABILITĂŢI

Responsabilitatile principale vor fi fi delegate de Institutia financiara gazdă, insa vor fi necesare si urmatoarele
activitati: intocmirea cererii pentru bursa REF și raportarea către REF (raport intermediar și final); raportarea
lunară și evaluarea progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare personală; asistarea
managerului de proiect în organizarea de evenimente pentru antreprenorii romi; participarea la întâlniri cu
managerul de proiect; participa la seminarii și prezentări; contribuirea la vizibilitatea REDI și diseminarea
informațiilor (studii, publicații, prezentări, comunicate de presă etc.).

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Aceasta oportunitate este disponibila pentru studenţi şi absolvenţi Romi – bursieri REF - interesaţi pentru dezvoltare
profesională in domeniul finantelor. Criteriile de selectie vor avea in vedere urmatoarele:

RO
o
o

o
o
o
o

Ideal, să fie absolvenți cu bursa din partea Fondului de Educație pentru Romi (REF) care au absolvit
cursurile de licență (licenta sau echivalent) sau beneficiari NON – REF în ultimul an de studii;
să fie student sau absolvent în economie, finanțe, politică publică, administrație de afaceri, bancar, drept.
Candidatii din alte domenii decat cele mentionate precedent, sunt incurajati sa aplice de asemenea, insa
va fi necesar sa isi exprime clar abilitatile si motivatiile pentru a se indrepta inspre stagiul in cadrul
institutiilor de microfinantare / banci.
sa aiba un nivel de vorbire de bază în limba engleză;
cunoașterea comunității și culturii romilor. Aplicantii vorbitori de limba romani vor avea prioritate;
Abilitati excelente de comunicare;
Au dorinţa de a dobândi experienţă practică şi profesionala în domeniul evaluării riscurilor si
microfinante;

o
Atitudini personale:

Inițiativă și responsabilitate, orientate spre rezultate, concentrate pe îmbunătățirea continuă,
preocupare pentru calitate, eficiență și acuratețe, adaptabilitate, auto-management și dezvoltare,
adaptare organizațională, deschis la muncă în medii diferite, integritate, loialitate și bună-credință,
independență și încredere, respect pentru diversitate.
Termene limita si Proces de selectie
Stagiari vor fi selectati in cadrul unui proces de selectie competitiv, bazat pe relevanţa obiectivelor de carieră ale
solicitantului, experienta de lucru anterioara şi motivaţia. Candidaţii selectati pentru lista scurta vor fi invitati la interviu.
Aplicantii vor fi notificati de rezultate procesului de selectie, pana la 6 Martie 2019.

Cum se aplica?

Formular de aplicare in Romana: https://goo.gl/hAAK2S
Va rugam sa upload-ati urmatoarele documente in aplicatia online :
1) CV – format PDF sau Word (max. 10 MB)
2) Scrisoare de motivatie – PDF sau Word (max. 10 MB , max. 700 cuvinte).
În motivarea dvs., trebuie să răspundeți la următoarele întrebări: Cum puteți utiliza această practică pentru a vă
îmbunătăți personal și profesional. Descrierea principalelor tale competențe și interese, inclusiv domeniile pe care le poți
dezvolta abilitățile și o scurtă descriere a statutului antreprenorilor Romi din zona ta; Vă rugăm să menționați orice
experiență relevantă care credeți că vă face potrivită pentru această poziție. Există antreprenori romi în zona /
comunitatea dvs. și ce potențial există?
Puteti gasi acest apel de candidatura la adresa: http://redi-ngo.eu
Pentru orice intrebari, nu ezitati sa ne contactati la adresa de e-mail: office@redi-ngo.eu

