
 

Asociaţia VIRA este un O.N.G. cu profil cultural înfiinţat în 2006. Activitatea noastră este structurată pe 

5 direcţii: organizare comunitară, educaţie nonformală, documentare vizuală, cultură şi patrimoniu, 

dezvoltare locală prin cultură. Pentru mai multe detalii accesați http://www.vira.ro/proiecte-vira  

Asociaţia Vira oferă trei posturi de internship în București pentru poziţiile de asistent PR, asistent proiect, 

translator și webdesigner. Pentru că oamenii sunt principala resursă pe care ne bazăm în derularea 

activităţilor noastre, dorim ca aplicanţii să fie interesaţi de subiectele atinse prin proiectele Asociaţiei 

Vira. Internii vor lucra alături de o echipă tânără, dinamică, bine pregătită și puternic motivată. 

Internshipul în cadrul Asociaţiei Vira este o oportunitate excelentă de a învăţa și de a acumula experienţă 

pentru cei ce doresc să activeze în zona societăţii civile și nu numai.   

 Ce poţi câștiga în cadrul internshipului: 

 Acces la informaţii și suport în vederea participării la diferite stagii de dezvoltare (școli de vară, 

workshopuri); 

 Posibilitatea de a participa la traininguri / cursuri desfășurate de Asociaţia Vira sau de alte 

organizaţii partenere; 

 Posibilitatea de a lucra alături de persoane cu experienţă în domenii precum realizarea de film 

documentar (ViraFilms), realizarea de studii și cercetări sociologice (în domeniul culturii, 

educaţiei, migraţiei, grupurilor minoritare etc), organizarea comunitară sau derularea de proiecte 

culturale; 

 Posibilitatea de implicare în viitoarele proiecte ale Asociaţiei Vira; 

Durata internshipului este de șase luni și estimăm că timpul mediu alocat lucrului va fi de 6-10 ore/ 

săptămână. Persoanele interesate sunt invitate să trimită un C.V. în format Europass și o scrisoare de 

intenţie de maximum 250 de cuvinte la adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până la data de 5 

martie inclusiv. Apelul este deschis tuturor celor interesaţi de natura activităţii Asociaţiei Vira, care deţin 

competenţe minime în domeniile enumerate în continuare și care doresc foarte mult să și le 

îmbunătăţească.    

ASISTENT PR  

Asistentul PR va avea ca sarcină principală sprijinirea echipei Vira în procesul de menţinere și 

îmbunătăţire a relaţiilor cu publicul larg și mass-media, precum și cu partenerii, colaboratorii, finanţatorii 

sau sponsorii asociaţiei. Acesta va lucra îndeaproape cu membrii Vira în direcţia proiectării și derulării 

acţiunilor de promovare a asociaţiei, organizării de evenimente publice sau realizării comunicatelor de 

presă. Suntem în căutarea unei persoane care să deţină bune competenţe de comunicare (în scris și 

verbal), abilităţi de organizare, atenţie la detalii și determinare în derularea proiectelor.    

http://www.vira.ro/proiecte-vira
mailto:contact@vira.ro


 

ASISTENT DE PROIECT (aria organizare comunitară)  

Asistentul de proiect va avea ca sarcină principală sprijinirea echipei Vira în cadrul  Campaniei de 

informare cu privire la impactul explorării și exploatării gazelor de șist prin metoda fracturării 

hidraulice. Prin activitățile ariei de organizare comunitară, Asociația Vira urmărește informarea 

comunităţilor locale cu privire la efectele folosirii fracturării hidraulice,  stimularea dezbaterii publice în 

comunităţi și implicarea acestora în procesele decizionale de la nivel local, organizarea cetăţenilor din 

zonele direct vizate de exploatare și explorare;  stimularea dezbaterii publice naţionale pe tema metodei 

fracturării hidraulice, stimularea implicării societăţii civile în procesul decizional de la nivel central în 

ceea privește utilizarea metodei fracturării hidraulice. 

 

TRANSLATOR 

Translatorul ne va ajuta la traducerea în limba engleză a comunicatele de presa ale asociației, a articolelor 

și rapoartelor de monitorizare a evoluției problematicii explorării gazelor de șist. 

 


