Asociaţia ARCHÉ este în căutare de voluntari/stagiari pasionaţi de protecţia şi
promovarea patrimoniului cultural, de proiecte cu monumente în ruină şi locuri
fascinante şi uitate de lume, care să facă parte din echipa administrativă sau de
comunicare. Internship-ul oferă ocazia dobândirii de experienţă în lucrul în echipă, în
colaborarea cu autorităţile publice şi identificarea unor metode convenţionale şi
neconvenţionale de promovare a patrimoniului. De asemenea, în caz că activităţile se
potrivesc cu profilul de studiu al internilor, internship-ul se poate echivala cu stagiul de
practică.
Despre ARCHÉ:
Asociaţia ARCHÉ s-a constituit în ianuarie 2012, având ca scop desfășurarea de
activităţi de cercetare, protecţie, conservare, punere în valoare şi promovare a
patrimoniului cultural. De asemenea, asociația urmărește să contribuie la stimularea
interesului pentru patrimoniul cultural şi la înţelegerea valorilor şi rolului social al
acestora, prin informarea şi educarea publicului atât profesionist cât şi amator.
Principalul proiect al asociaţiei poartă numele Monumente Uitate şi are ca scop crearea
unei baze de date dedicate fostelor reşedinţe nobiliare din România şi promovarea
acestora în rândul publicului: www.monumenteuitate.ro

1. Profilul intern-ului pentru echipa administrativă:
- să aibă un program flexibil şi să poată dedica până la 5 ore pe saptămână
activităţii în asociaţie
- să fie orientat spre cercetare, mai ales în domeniile management, economie şi
admnistraţie
- să aibă experienţă în lucrul în echipă
- să fie atent la detalii şi să respecte termenele
Activităţi:
-

asistarea directorului financiar al asociaţiei pe partea de fundraising şi relaţia cu
instituţiile publice

-

redactarea de documente administrative pentru proiectele asociaţiei
întocmirea minutelor la şedinţele asociaţiei

2. Profilul intern-ului pentru echipa de comunicare:
- să fie o persoană deschisă, creativă şi comunicativă
- să aibă program flexibil şi să poată dedica până la 10 ore pe săptămână activităţii
în asociaţie
- să fie bun comunicator în reţelele sociale
- să aibă cunoştinţe de bază în programe de editare grafică
Activităţi:
-

administrarea conturilor asociaţiei în reţelele sociale
redactarea de materiale de prezentare a asociaţiei
participarea la evenimente culturale

