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Nr.50/15.02.2022 

 

Catre Colegiul National al Asistentilor Sociali, 

 

ASOCIAŢIA “AICI PENTRU TINE”, cu sediul în str. 1 Mai, nr. 43, Ap. 03, Brasov înfiinţată 

prin Sentinţa Judecătorească nr. 1295/197/2015 a Judecătoriei Brasov, înregistrată în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 08/09.02.2015, cod fiscal 34124127  din data de 19.02.2015,  

furnizor de servicii sociale acreditat conform certificatului de acreditare seria AF, nr. 002125 din 

2015, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,  detinand 

licenta de functionare definitiva nr.5620/04.07.2018, reprezentată  legal prin  dl. Gál Adina 

Camelia, având funcţia de vicepreşedinte si membru fondator, vă înaintează spre aprobare 

urmatorul anunt de angajare asistent social spre a fi publicat pe pagina de facebook a CNASR si pe 

site-ul CNASR. 

Asociația Aici pentru tine își mărește echipa și este în cautarea unui coleg/a unei colege pe poziția 

de asistent social. 

Norma de lucru este de 6 ore pe zi, de luni până vineri. 

 

Atribuții principale: 

a) Colaborează direct cu asistentul social al Asociatiei Aici pentru tine, atât în 

desfășurarea activităților pe teren cât și în activitățile administrative.  

b) Identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar și a activităților care pot duce la 

înlăturarea acestora;  

c) Participarea la realizarea planului de intervenție (plan de servicii) pentru beneficiar și 

la implementarea activităților prevezute în cadrul acestuia;  

d) Susţinerea beneficiarului în activitaţile de crestere a gradului de autonomie 

personală; susţinerea dezvoltării abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale 

beneficiarului;  

e) Susținerea activităților de educație nonformală pentru care a dobândit competențe. 

Condiții pentru ocuparea postului: 

• studii superioare specializarea asistență socială 

• înregistrare în Registrul Național al Asistenților Sociali din România 

• abilități de planificare și organizare; 
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• stampila proprie asistent social 

• abilități de planificare și organizare; 

• disponibilitate pentru activitate de teren; 

• bune abilităţi de utilizare a computerului; 

• capacitate de analiză şi sinteză; 

• capacitate de lucru individual şi în echipă; 

• abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi adaptabilitate; 

• disponibilitate pentru deplasări. 

Activitatea se va derula în atât la sediul asociației cât și în județul Brașov la beneficiarii asociației. 

Va rugam sa ne trimiteti un CV cu cerintele de mai sus pe adresa de email 

contact@asociatiaaicipentrutine.ro si oana@aicipentrutine.ro 

 

 

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0747896978, persoana de 

contact – Oana Dumitrescu, sef serviciu social. 

 

 

 

Va multumim! 

 

Cu respect, 

Gál Adina Camelia 

Vicepresedinte 
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