Voluntar in cadrul SNCRR – Sediul Central
Durata estimată a postului: 2 ani
Forma de angajare: contract de voluntariat
Atribuţii principale:
 Sa respecte normele de conduita in lucrul cu beneficiarii, impuse de specificul activitatii;
 Sa participe la sesiunile de instruire organizate in cadrul SNCRR, la care este convocat;
 Sa respecte programul de lucru pe care si l-a asumat;
 Sa ofere, beneficiarilor explicatii cu privire la activitatile desfasurate in numele SNCRR;
 Sa respecte regulamentul privind folosirea emblemei de Cruce Roşie (Exemplu: purtand insemnele
Crucii Rosii nu facem actiuni care aduc prejudicii emblemei);
 Sa respecte confidenţialitatea datelor cu care intră în contact pe parcursul participării la activitatea
de voluntariat;
 Sa sprijine angajatii filialei in desfasurarea de activitati de comunicare: organizare evenimente,
campanii de imagine, promovare etc
 Se implica in activitati in cadrul proiectului ProSanatate, dupa cum urmeaza:
- Derulează activități de instruire practica a cursanților;
- Se ocupă de implicarea şi dirijarea participanţilor în procesul de formare, parte practica;
- Oferă asistenţă pentru a răspunde necesităţilor şi solicitărilor participanţilor;
- Verifică periodic programul stabilit în vederea asigurării respectării duratei de derulare a
programului de calificare pentru care realizeaza supravegherea;
- Informeaza in permanenta echipa de management și coordonatorul regional de campanie
privind situația beneficiarilor și evoluția cursului.
Implicare în alte activităţi:
 participare la reuniunile de organizare şi evaluare a activităţilor de voluntariat.
Program de lucru: este de 3h / zi.
Calităţi şi abilităţi necesare:
 comunicare eficientă, cu înţelegerea şi respectarea particularităţilor interlocutorului;
 onestitate;
 persoană de încredere;
 posibilitatea de a fi contactat telefonic;
 activitate conformă cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale a Societăţilor de
Cruce Roşie şi Semilună Roşie;
 comunicare eficientă cu coordonatorul echipei de voluntari şi cu echipa de proiect;
 disponibilitate de a i se renegocia sprijinul pe care îl oferă şi de a i se revizui rolul ca voluntar.
Beneficii pentru voluntar:
 asigurarea echipamentului pentru desfăşurarea activităţilor;
 exersarea abilitatilor personale.
Am primit un exemplar din contract impreuna cu fisa postului pentru voluntariat.
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Îndrumător:
Voluntar,

