AJOFM MARAMURES
oranizeaza selectie de dosare pentru activitate de formare profesionala a adultilor

În acest sens, lansăm invitatia de participare în vederea recrutării formatorilor pentru cursurile de:
bucatar, cofetarpatiser, designer pagini Web, formator, inspector resurse umane, lucrator in
comert.
Responsabilitatile lectorilor
Colaborează activ cu compartimentul de formare profesionala în scopul realizării activitatilor de
formare.
Furnizează suportul de curs.
Participă activ prin oferirea de feedback si consultanta pe parcursul programului de formare
profesionala.
Elaborează aplicatii practice si teste în vederea evaluării cursantilor.
Evaluează cursantii pe parcursul programului de formare profesionala.
Criterii generale pentru formatori
 studii superioare universitare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenta pentru predarea orelor de teorie;
 studii liceale, postliceale, scoala tehnica sau profesionala pentru predarea orelor de
practica;
 formatorii pentru instruirea practica raspund potrivt legii de insusirea de catre cursanti a
normelor de securitate in munca;
 experientă în domeniu dovedita prin: locul de muncă public, privat sau alte colaborări în
domeniu;
 experientă în formare profesionala a adultilpr si elaborare de lucrări de specialitate
(suporturi de curs, metodologii, ghiduri, standarde, bune practice;
 experientă în ciclul formării;
 certificat de persoana fizica autorizata;
 disponibilitate de a se deplasa in interiorul judetului;
 certificat de formator acreditat de CNFPA;

bune capacităţi de relaţionare / comunicare interpersonală şi instituţională/
organizaţională;
 abilităti pentru formarea interactivă si aplicativă;
 abilităti pentru elaborarea si revizuirea sau adaptarea materialelor de formare;
 conceperea materialelor de formare;
 implementarea sesiunilor de formare;
 evaluarea sesiunilor de formare (elaborarea testelor).
Pentru verificarea respectării conditiilor mentionate, persoanele interesate trebuie sa depuna
urmatoarele documente:
 Copie BI/CI
 CV in format Europass;
 Copie diploma de studii;
 Copie certificate de formator;
 Copie certificate PFA;
 Recomandari/adeverinta din partea angajatorilor, beneficiarilor;
 O propunere de plan de lectie pentru implementarea unui program de formare in domeni.
 Alte documente relevante
Persoanele interesate sunt invitate săsi depună dosarul la secretariatul AJOFM Maramures.
Candidatii selectati vor fi contactati de compartimentul de formare profesionala urmand a furniza
servicii de formare profesionala in baza datelor stabilite in contractul incheiat intre parti.

