Centrul de Asistență pentru Dezvoltare Durabilă
și Resurse Umane (CADDRU)

CADDRU este o organizație fondată în anul 2007, în București, alcătuită din voluntari tineri, care
organizează activități pentru a susține dezvoltarea profesională și personală. CADDRU colaborează
în principal cu tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, neexcluzând și alte grupuri de vârstă.

Scopurile asociației:
Voluntariat
Implicare activă
Deschidere interculturală
Colaborări internaționale
Dezvoltare durabilă

Principalele activități ale organizației:
1. Scrierea de proiecte și implementarea lor.
2. Participarea ca parteneri în proiecte internaționale.
3. Organizarea de: traininguri, workshopuri, cursuri, întruniri, evenimente pentru dezvoltarea
personală și profesională, dar și informarea tinerilor despre oportunitățile naționale și internaționale.

Proiecte în derulare:
EQUILITRI- Personal and Professional Development Tools for Youth Workers
OUTREACH
VOLUNTEERS ACROSS FRONTIERS
THE DUKE OF EDINBURGH'S INTERNATIONAL AWARD ROMANIA

Program de Internship - Pașii tăi lasă urme!
Ești student sau ai terminat facultatea sau masterul și cauți un job?
După cum știi, deja, angajatorii caută experiență practică și aptitudini care pot face diferența dintre
tine și ceilalți. Dacă cunoști bine limba engleză și ești disponibil 4 ore pe zi în următoarea perioadă,
atunci, fără doar și poate, trebuie să te alături echipei CADDRU.
Internul din departamentul Financiar se va ocupa de:
- Realizarea rapoartelor anuale;
- Controlul bugetului proiectelor aflate în desfășurare.

Ce abilități sunt necesare: o foarte bună capacitate de auto-organizare, comunicare, creativitate,
asertivitate și abilitatea de a lucra sub presiunea timpului și a sarcinilor multiple. Cunoștințe bune de
limba engleză și disponibilitate de lucru la biroul nostru.
CADDRU este acronim pentru Centrul de Asistență pentru Dezvoltare Durabilă și Resurse Umane.
Ce ne dorim este să încurajăm tinerii să își îndeplinească visele, oferindu-le programe și proiecte de
dezvoltare personală și educație non-formală, pentru a deveni cetățeni activi și a produce schimbări
în jurul lor. Suntem o echipă mică, formată de-a lungul a 7 ani, și dorim să creștem numărul celor
care cred că pașii lor lasă urme!
Trimite-ne CV-ul tău, însoțit de o scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte pe adresa
internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și noi te vom contacta cât de
curând.
Persoană de contact: Octavia Adam

