a fost înfiinţată în anul 2006, are cinci
centre regionale (în București, Târgoviște,
Craiova, Sibiu și Piatra Neamţ) şi
acţionează în:



Sănătate publică. Din 2008 până acum, am atras peste 120.000 de donatori de sânge şi am
salvat mai mult de 150.000 de vieţi omeneşti. În plus, monitorizăm sănătatea a 500 de bolnavi
de diabet de tipul I și II şi îi învăţăm să își gestioneze mai bine afecţiunea.



Economie socială. Am înfiinţat 6 întreprinderi sociale care oferă servicii de call center şi de
reciclare a hârtiei și maselor plastice. Aici, am angajat 150 de persoane vulnerabile social.



Educaţie. În 2013, am învăţat peste 6.000 de oameni să acorde primul ajutor în caz de
urgenţă, prin cursurile gratuite organizate în şcoli, licee şi spaţii publice.



Dezvoltare comunitară. Am renovat Centrul de Transfuzii București și am recondiţionat un
spital, o şcoală și o grădiniţă din judeţul Galaţi. În plus, am promovat 150 de povești de succes
ale oamenilor care schimbă lumea, prin proiectul de publishing online,
www.AlTreileaSector.ro.

Nr. de posturi: 2 pentru fiecare oportunitate
Interni în domeniul jurnalismului:
Oraş: Bucureşti
Program: de luni până vineri, în funcţie de disponibilitate
Atribuţii şi responsabilităţi:







Să identifici subiecte interesante despre oameni, organizaţii sau companii care aduc
schimbări pozitive în societate;
Să participi la evenimente legate de mediul neguvernamental (nonprofit), din partea
www.AlTreileaSector.ro (gale, ateliere, conferinţe de presă);
Să te documentezi straşnic pentru materialele jurnalistice pe care le vei realiza, din
toate sursele posibile (online, studii, cercetări, apeluri telefonice etc.);
Să redactezi materiale jurnalistice proprii despre sectorul nonprofit şi stakeholderii lui
(analize, interviuri, studii de caz, reportaje);
Ocazional, să traduci materiale despre sectorul nonprofit internaţional din engleză în
română sau invers;
Să respecţi termenele limită fixate de comun acord pentru predarea articolelor.

Candidatul ideal:


Studii superioare finalizate sau în curs;






Cunoştinţe avansate de limba engleză;
Experienţă minimă în redactarea sau editarea de texte pentru publicaţii online sau
offline;
O foarte bună cunoaştere a sectorului neguvernamental românesc;
Dorinţa de a schimba lumea în bine, în fiecare zi.

Beneficii:






Colegi tineri, prietenoşi, dedicaţi;
Program flexibil - se poate lucra inclusiv de acasă;
Îndrumare din partea redactorului-şef şi a editorului, pentru realizarea articolelor tale;
Oportunităţi de networking în mediul business şi ONG din Bucureşti/România;
Posibilitatea creării unui portofoliu cu articolele pe care le vei publica, care vor purta
semnătura ta.

Interni în domeniul juridic
Oraş: Bucureşti
Program: de luni până vineri, în funcţie de disponibilitate
Atribuţii şi responsabilităţi:






Cercetarea legislaţiei naţionale și internaţionale în domeniul sănătăţii;
Redactarea de studii în domeniul legislaţiei sănătăţii;
Formularea de texte cu caracter juridic;
Redactarea de propuneri legislative în domeniul sănătăţii;
Respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 cu privire la tehnică legislativă.

Candidatul ideal:





Studii superioare - finalizate sau în curs - în domeniul juridic;
Cunoştinţe avansate de limba engleză;
Capacitatea de a prioritiza sarcinile şi responsabilităţile;
Atitudine pozitivă şi proactivă.

Beneficii:






Mediu de lucru deschis, transparent, prietenos şi dedicat;
Program flexibil ;
Suport din partea experţilor Asociaţiei React pe teme precum sănătatea, educaţia,
economia socială;
Oportunităţi de networking în mediul business şi ONG din Bucureşti/România;
Acces la telecomunicaţiile asociaţiei (telefon fix /mobil, PC şi acces la Internet).

Interni în domeniul comunicării:
Oraş: Bucureşti
Program: de luni până vineri, în funcţie de disponibilitate
Atribuţii şi responsabilităţi:





Promovează imaginea asociaţiei şi a proiectelor acesteia;
Redactează comunicate de presă, texte pentru site-urile asociaţiei, pentru conturile de
social media, pentru materialele de promovare ale asociaţiei etc.;
Sprijină echipa React în organizarea de evenimente (conferinţe de presă, mese rotunde
etc.);
Participă la sesiuni de brainstorming în cadrul echipei;




Contactează mass-media pentru colaborare;
Actualizează bazele de date ale departamentului.

Candidatul ideal:
 Studii superioare - finalizate sau în curs de finalizare - în domeniul comunicării;
 Cunoştinţe de limba engleză;
 Bune abilităţi de redactare a textelor;
 Capacitatea de a prioritiza sarcinile şi responsabilităţile;
 Atenţie la detalii;
 Dorinţă de a învăţa lucruri noi;
 Seriozitate şi respectarea deadline-urilor agreate;
 Creativitate.
Beneficii:
 Mediu de lucru deschis, transparent, prietenos şi dedicat;
 Program flexibil;
 Suport din partea unei echipe de oameni pasionaţi de ceea ce fac, care te vor ghida şi
de la care poţi învăţa;
 Oportunităţi de networking;
 Acces la telecomunicaţiile asociaţiei (telefon fix /mobil, PC şi acces la Internet);
 Oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală;
 Un CV îmbogăţit.

Interni pentru proiectul “O viaţă poate depinde de tine” (câte 2 poziţii în fiecare oraș):
Oraş: Bucureşti, Sibiu, Târgovişte, Piatra Neamţ, Craiova
Program: de luni până vineri, în funcţie de disponibilitate
Atribuţii şi responsabilităţi:




Promovează proiectul;
Sprijină echipa React în organizarea de cursuri de prim ajutor;
Participă la organizarea de evenimente.

Candidatul ideal:






Studii în domeniul medical, experienţa constituie un avantaj;
Abilităţi de comunicare;
Atenţie la detalii;
Dorinţa de a învăţa lucruri noi;
Seriozitate

Beneficii:







Oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală;
Un CV îmbogăţit;
Mediu de lucru deschis, transparent, prietenos şi dedicat;
Suport din partea unei echipe de oameni pasionaţi de ceea ce fac, care să te ghideze şi
de la care poţi învăţa;
Oportunităţi de networking;
Acces la telecomunicaţiile Asociaţiei (telefon fix /mobil, PC şi access la Internet);

Interni pentru proiectul “O şansă pentru viaţă” (câte 2 poziţii în fiecare oraș):
Oraş: Bucureşti, Sibiu, Târgovişte, Piatra Neamţ, Craiova
Program: de luni până vineri, în funcţie de disponibilitate
Atribuţii şi responsabilităţi:
 Promovează proiectul;
 Sprijină echipa React în organizarea campaniilor mobile de donare de sânge;
 Acordă sprijin donatorilor de sânge pre şi post donare.
Candidatul ideal:







Vederea sângelui şi a instrumentarului medical nu-i crează dificultăţi;
Abilităţi de comunicare;
Atenţie la detalii;
Empatic;
Dorinţa de a învăţa lucruri noi;
Seriozitate.

Beneficii:






Un CV îmbogăţit;
Mediu de lucru deschis, transparent, prietenos şi dedicat;
Suport din partea unei echipe de oameni pasionaţi de ceea ce fac, care să te ghideze şi
de la care poţi învăţa;
Oportunităţi de networking;
Acces la telecomunicaţiile asociaţiei (telefon fix /mobil, PC şi acces la Internet).

Dacă vrei să te alături echipei noastre, trimite-ne CV-ul tău însoţit de o scrisoare de intenţie de
maxim 250 de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și noi
te vom contacta.

