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NICIODATĂ SINGUR angajează asistent social. 
Industrie: ONG 
Departament: Programe 
Locație: București 
Tip colaborare: Full time 
Deplasări: Ocazional 
 
Despre noi 
Niciodată Singur este despre „a fi împreună”: împreună în cauza singurătății vârstnicilor, împreună 
pentru demnitate la orice vârstă, împreună prin voluntariat și implicare, pentru un impact de durată 
în viața bătrânilor noștri. Povestea a început în 2006, ca program dezvoltat de Fundația Regală 
Margareta a României pentru sprijinul vârstnicilor afectați de izolare socială și sărăcie iar în 2015 s-a 
înființat Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor pentru a accelera dezvoltarea programului 
cu o echipă dedicată acestei cauze. Facem parte din Federația Internațională Petits Frères des 
Pauvres cu sediul în Franța, ceea ce ne-a echipat cu metode noi de mobilizare voluntară și 
instrumente de combatere a singurătății. 
 
Descrierea oportunității 

• Dezvoltarea și implementarea de mecanisme și metode de monitorizare, evaluare și 
dezvoltare a relației organizației cu beneficiarii și voluntarii, alături de echipa de programe și 
alți colaboratori; 

• Coordonarea procesului de înrolare a vârstnicilor care doresc să devină beneficiari, de la 
semnalarea cazului, evaluare socială și până la compatibilizarea cu un voluntar; 

• Coordonarea asistenților sociali locali și supervizarea proceselor la nivel național; 

• Menținerea și dezvoltarea de relații de colaborare cu diverse instituții publice și private în 
vederea identificării de noi vârstnici beneficiari; 

 
Profilul candidatului 

• Motivație pentru a lucra într-un ONG și pentru contextul vârstnicilor ¨singuri din România;  

• Licență în domeniul asistenței sociale; 

• Deținerea avizului de exercitare a profesiei de asistent social; 

• Senioritate(vechime în muncă, nu neapărat în profesie): 3-5 ani 

• Organizare și planificare; 

• Creativitate și inovație; 

• Lucrul în echipă;  

• Nivelul mediu de cunoaștere a limbii engleze; 

• Preferabil permis auto categoria B și disponibilitatea de a conduce; 

• Disponibilitate de deplasare și lucru în week-end (ocazional), în special sâmbătă (cu 
compensare în alte zile); 

• Operare PC (Suita Office, baze de date, documente colaborative). 
 
Ce oferim? 

• Posibilitatea de a avea un impact și a te implica într-o cauză; 

• Oportunități de dezvoltare personală și profesională; 

• Un pachet salarial adecvat; 
Dacă ești interesat, așeptăm CV-ul la adresa recrutare@niciodatasingur.ro, pînă la 28 septembrie 
2021. 
 
*Mai multe informații despre noi, la www.niciodatasingur.ro. 
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