ASOCIAŢIA „CLUSTER REGIONAL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (TIC) –
REGIUNEA VEST ROMÂNIA”
Cu sediul în Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5,
tel & fax: 0256-491 981, 491 923
Scoate la concurs postul de

EXPERT PENTRU ACTIVITĂŢI DE SUPORT A CLUSTERULUI
REGIONAL TIC
Persoană de contact: Călin Chirfot – Consultant Resurse Umane
Clusterul Regional TIC - Regiunea Vest România este o asociaţie nonguvernamentală, înfiinţată la iniţiativa
ADR Vest la care s-au alăturat autorităţi publice locale, universităţi şi centre de cercetare, companii
regionale din sectorul TIC şi organizaţii de suport. Obiectivul Clusterului este de a promova şi a susţine
întreprinderile regionale TIC pentru a deveni actori pe piaţa globală, generatori de produse proprii, sub un
brand regional puternic.
Concursul se va desfăşura la sediul Clusterului Regional TIC din Timişoara şi va avea cinci secţiuni:
Interviul de preselecţie
Probă scrisă din bibliografia de concurs
Probă scrisă de limba engleză
Probă practică de operare pe calculator
Interviul final de selecţie
Pentru a participa la interviul de preselecţie toţi cei interesaţi trebuie să depună dosarele de concurs la
sediul Clusterului Regional TIC (Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5, tel & fax: 0256-491 981, 491
923). Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: vineri, 29 mai 2015, ora 13:00.
Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic în legătură cu eligibilitatea dosarelor de concurs depuse şi programarea
pentru interviul de preselecţie în termen de o zi lucrătoare de la depunerea dosarelor de concurs.
Interviurile de preselecţie vor fi programate până cel târziu în data de 2 iunie 2015 şi vor fi organizate în
intervalul orar 09:00 – 16:30.
Interviul de preselecţie este eliminatoriu. Doar candidaţii selectaţi vor putea participa la celelalte probe de
concurs. Candidaţii selectaţi în urma interviului de preselecţie vor fi anunţaţi telefonic în legătură cu
participarea la celelalte probe de concurs. Probele scrise, proba practică şi interviul final de selecţie se vor
desfăşura în data de 3 iunie 2015, începând cu ora 10.00, la sediul Clusterului Regional TIC din Timişoara.

Documente necesare întocmirii dosarului de concurs
Diplomele de studii sau copii legalizate ale diplomelor de studii (în original şi copie xerox);
Curriculum vitae (semnat şi datat);
Scrisoare de intenţie (semnată şi datată);
Buletinul de identitate/ cartea de identitate (în original şi copie xerox);
Copie după permisul de conducere (în original şi copie xerox);
Cazier judiciar sau declaraţie notarială care să ateste că aplicantul nu are cazier judiciar;
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Adeverinţă medicală (eliberată de medicul de familie sau de către unităţile sanitare
abilitate);
Carnetul de muncă sau copie conformă cu originalul după carnetul de muncă (în original şi
copie xerox) sau adeverinţă eliberată de instituţiile abilitate care să ateste vechimea în
muncă şi postul ocupat - opţional;
Dovada rezidenţei în România – pentru cetăţenii străini.

Cerinţele postului
Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechimea de minim 2 ani în muncă, constituie avantaj;
Experienţa în managementul proiectului şi/ sau experienţa în dezvoltarea de relaţii de business,
constituie avantaj;
Cunoaşterea de tehnologii TIC şi a sectorului/ pieţei TIC, constituie avantaj;
Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat; Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională
constituie avantaj;
Cunoştinţe de utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office – nivel avansat; utilizarea activă
a internetului;
Capacitate bună de comunicare şi relaţionare; capacitate bună de lucru în echipă; abilităţi de
prezentare; capacitate de lucru cu termene strânse; capacitate bună de organizare; creativitate;
gândire sistematică; aptitudine generală de învăţare; abilităţi de negociere;
Respectarea normelor de conduită necesare lucrului în echipă;
Disponibilitate pentru deplasări şi program prelungit cu respectarea prevederilor Legii 53/2003 Codul muncii;
Permis de conducere categoría B.

Descrierea postului
Postul de Expert pentru activităţi de suport a Clusterului Regional TIC face parte din cadrul Asociaţiei
„Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România”. Pentru acest
post va fi încheiat contract individual de muncă pe perioadă determinată de 2 ani.

Obiectivele postului
Derularea activităţilor specifice de suport pentru activitatea curentă a Clusterului Regional TIC.
Pregătirea şi managementul proiectelor de dezvoltare regionale coordonate de Clusterul Regional
TIC sau în cadrul cărora Clusterul este partener.
Derularea activităţilor de suport pentru vizibilitatea şi promovarea internaţională a Clusterului
Regional TIC.
Derularea activităților de suport specific furnizate membrilor Clusterului Regional TIC.

Principalele responsabilităţi
Coordonează și asigură punerea în aplicare a cadrului procedural și realizarea activităților din Planul
Anual de Activități.
Întocmește și prezintă rapoartele de activitate în fața Consiliului Director al Clusterului Regional TIC.
Elaborează si redactează documentele și situațiile cerute de Consiliul Director, realizează activități
suport pentru Consiliul Director în organizarea Adunărilor Generale ale Clusterului Regional TIC și
participă la ședințe.
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Menține și dezvoltă relațiile cu membri Clusterului Regional TIC, organizează vizite la sediul acestora,
derulează interviuri cu acestea pentru sondarea nevoilor.
Elaborează propuneri de acțiuni suport și servicii oferite de Clusterul Regional TIC membrilor săi și
asigură implementarea lor în condiții optime și de eficiență a resurselor.
Urmărește constant noutățile din cadrul industriei, se documentează cu privire la oportunități de
dezvoltare ale Clusterului Regional TIC, întocmește propuneri și le supune aprobării Consiliului
Director.
Întocmește informări despre tendințe în domeniu, evenimente, oportunități de colaborare etc și le
diseminează în rândul membrilor.
Menține și actualizează pagina web a Clusterului Regional TIC .
Prospectează și identifică surse de finanțare potrivite pentru Clusterul Regional TIC și pentru
proiecte colaborative între membrii Clusterului Regional TIC, informează rețeaua membrilor
Clusterului.
Caută oportunităţi de parteneriat internaţional pentru Clusterul Regional TIC şi organizaţiile
membre.
Promovează Clusterul Regional TIC, membrii săi şi sectorul TIC regional pe plan internaţional prin
intermediul activităţilor specifice legate relaţii internaţionale (ateliere, conferinţe, materiale de
promovare, acorduri de cooperare internaţionale etc.).
Asigură suportul pentru participarea Clusterului Regional TIC în reţele şi asociaţii internaţionale prin
intermediul analizării oportunităţilor de colaborare în reţea, contactării potenţialilor parteneri,
organizarea de vizite de studiu şi misiuni de schimb.
Asigură suportul pentru elaborarea proiectelor în cadrul licitaţiilor corespunzătoare.
Realizează activităţi de management al proiectelor proprii ale Clusterului Regional TIC, asigurând
suportul necesar pentru implementarea în condiții optime, precum și raportarea tehnică și
financiară legată de proiectele aflate în derulare.
Asigură suportul pentru crearea de consorţii regionale şi internaţionale pe proiecte specifice.
Asigură suportul pentru realizarea de parteneriate transfrontaliere.
Organizează evenimente internaţionale găzduite de Clusterul Regional TIC sau în colaborare cu
partenerii Clusterului.
Elaborează studii despre situația sectorului TIC regional, identifică noi oportunităţi de dezvoltare a
afacerii în domeniul TIC, propune recomandări de poziţionare optimă pe piaţă.
Urmărește circuitul documentelor/corespondența, încasări, plăți, evidența soldurilor clienți/furnizori
Realizează activități cu caracter administrativ și de protocol.

Bibliografia pentru concurs – disponibilă pe site-ul www.regiuneavest.ro
1. Strategia Comisiei Europene în domeniul IT&C pentru 2020 - O Agendă Digitală pentru Europa
(Digital Agenda for Europe) – disponibilă pe site-ul www.regiuneavest.ro.
2. Strategia Regională de Specializarea Inteligentă a Regiunii Vest 2015 – disponibilă pe site-ul
www.regiuneavest.ro.
3. Pagina web a Clusterului Regional TIC, secțiunea dedicată prezentării asociației intitulată Cluster
Regional TIC: http://www.digivest.ro/cluster-regional-tic
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