
 

 
 

 
 

Terre des hommes Romania recrutează echipe mobile pentru a oferi 

sprijin refugiaților din Ucraina 
 

 

Terre des hommes România formează echipe mobile pentru a oferi sprijin de urgență refugiaților din 

Ucraina, atât la granițe, cât și în alte zone în care refugiații sunt relocați /cazați. Angajăm în acest scop: 

 

▪ Asistenti sociali  

 

Data inceperii: cat mai curand posibil  

Contract     contract de munca, full time 

Location    flexibilitate pentru a se deplasa în România 

 

Termen limită trimiterea candidaturii: 18 Martie 2022 

 
CE FACEM NOI  

 

Terre des hommes (Tdh) este cea mai important organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Din 1960, 

Tdh a construit un viitor mai bun pentru copii și tineri, în special pentru cei mai expuși riscului, creând 

impact prin soluții inovatoare și sustenabile. Activă în peste 40 de țări, Tdh lucrează cu echipe propria 

și sau locale și cu parteneri internaționali pentru a dezvolta și implementa proiecte ce îmbunătățesc 

viața a peste 4 milioane de copii pe an, precum și pe cea a membrilor comunităților lor.  

In Romania, Fundația Terre des hommes este prezentă și activă din 1992. În ultimii ani, delegația de 

aici a lucrat în trei arii principale de intervenție: întărirea sistemelor de protecție a copilului și a celui de 

justiție juvenilă, protecția copiilor afectați de migrație și incluziunea social a minorităților.  

 

Cerinte: 

• Disponibilitate imediata pentru urmatoarele 3-6 luni 

• Experienta in asistenta sociala de minim 2-3 ani 

• Aviz de exercitare a profesiei de asistent social 

• Constituie avantaj: experienta in situatii de criza, Experiența în lucrul cu grupuri vulnerabile 

• Flexibilitate de deplasare in tara 

• Domiciliul in Bucuresti, Suceava sau un alt oras din nordul tarii 

• Limba vorbită: obligatoriu: româna și cel putin una dintre limbile: Rusă, Ucraineană, Engleză 

• Abilitati informatice: Microsoft office 

Dacă sunteți interesați și îndepliniți condițiile cerute, vă rugăm trimiteți CV, scrisoare de 

motivație în limba engleză și diploma sau certificatul relevant la adresa: vacancy@tdh.ro  

Vă rugăm includeți în titlul emailului numele dvs și postul pentru care candidați.  

 
Datorită unui număr mare anticipat de cereri, Tdh nu poate răspunde fiecărui aplicant în mod individual. Vă rugăm să rețineți 

că numai candidații selectați vor fi contactați pentru primul interviu. 

 

GDPR Admin: Prin trimiterea candidaturii, sunteți de acord ca datele dumneavoastră personale să fie utilizate în procesul de 

recrutare. Toate documentele pe care le vom solicita în diferite etape ale procesului de recrutare vor fi folosite doar în acest 

scop. Tot personalul implicat în recrutare și selecție este conștient de faptul că se aplică regulile de protecție a datelor și că 

informațiile personale vor fi tratate în mod confidențial. Conform politicii noastre, vom păstra documentele de aplicare numai 

pentru perioada de recrutare 


