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OPORTUNITATE DE INTERNSHIP  

     ASOCIAȚIA ACCEPT 

  

Instituția: 

Asociația ACCEPT este prima organizație neguvernamentală de drepturile omului din 

România care apără și promovează drepturile LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și persoane 

transgender) la nivel național. 

ACCEPT are ca misiune apărarea și promovarea drepturilor persoanelor LGBT din 

România, ca drepturi ale omului. 

 

Descrierea poziției 1: pregătirea și derularea evenimentului “Gay Fest” 

ACCEPT caută doi/două studenți/te sau masteranzi/de cu specializarea  

Jurnalism/Științele Comunicării interesați/te de drepturile omului, în special de drepturile 

LGBT. 

 

Aplicantul trebuie să aibă abilități de comunicare, să fie familiarizat cu FB &Twitter, să 

aibă capacitatea de a lucra în echipă și interes pentru domeniul drepturilor LGBT.  Se 

solicită cunoștințe solide de limba engleză.  

 

Așteptările de la internul/interna în comunicare sunt: 

 Să ajute la organizarea evenimentului“Gay Fest”; 

 Să posteze constant pe FB & Twitter; 

 Să administreze baza de date a evenimentului; 

 Alte sarcini ce-i vor fi desemnate. 

 

Descrierea poziției 2: Intern Departamentul Programe 

 

 Supraveghere și update baza de date; 

 Asistență în organizarea documentației pentru desfășurarea proiectelor; 
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 Asistență pentru coordonatori  în realizarea sarcinilor administrative ale 

proiectelor; 

 Participarea la ședințele echipei de proiect. 

 

Cerințe: 

 Abilitate de a organiza, planifica și implementa activități; 

 Cunoștințe operare pe calculator;  

 Nivel bun de cunoaștere a limbii engleze; 

 Abilitate de a desfășura mai multe activități simultan și a de a lucra atât în echipă, 

cât și independent; 

 Student/ă sau masterand/ă la Științe Politice, Sociologie sau Drept (specializarea 

drepturile omului). 

 

Obiectivele internshipului ACCEPT: 

 Să ofere unei persoane aflate la început de carieră oportunitatea de a dobândi 

experiență practică în domeniul derulării de proiecte; 

 Să ofere unei persoane aflate la început de carieră șansa unei experiențe relevante 

de lucru în domeniul drepturilor omului; 

 Să ofere, unei persoane aflate la început de cariera, șansa de a fi mentorat/ă de o 

persoană cu experiență în domeniu; 

 Să ofere ACCEPT sprijin în derularea proiectelor sale. 

 

Durata și data începerii: 3 luni (17  martie - 17 iunie 2014). 

Poziția nu este plătită. La finalul stagiului de internship, ACCEPT eliberează o 

adeverință care să ateste încheierea acestui stagiu.  

Cum te înscrii? 

Trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte, în limba 

română, pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro, până la data de 5 martie 2014. 

 

Date de contact: Anemari Necsulescu, anemari@acceptromania.ro  

mailto:anemari@acceptromania.ro

