
        

 

 ANUNŢ 

                        FEDERATIA ROMANA DE GIMNASTICA ofera spre  ocupare un post de referent de 

specialitate  -  organizator evenimente sportive pe perioadă nedeterminată,  normă întreagă. 

Cerintele candidatului: 

- Studii superioare; 
- Experienta pe un post similar constituie avantaj; 
- Cunoasterea limbii engleze nivel mediu; 
- Capacitatea de organizare si planificare a activitatilor curente; 
- Cunoasterea in detaliu a pachetului microsoft office; 

Cerintele postului: 

• Elaboreaza strategia anuala in ceea ce priveste organizarea evenimentelor; 

• Urmareste calendarul competitional in colaborare cu antrenorii federali si intocmeste 
referatele de necesitate pe care le  inainteaza compartimentului de achizitii; 

• Intocmeste conventiile pe actiuni in urma refertelor de necesitate a antrenorilor 
federali, si le inainteaza spre aprobare secretarului general; 

• Urmareste finalizarea procedurii de achizitie cat si semnarea contractelor; 

• Colaboareaza cu profesionisti in marketing sportiv pentru a realiza fluturasi, reclame 
tiparite sau digitale; 

• Nogociaza contactul cu furnizorii; 

• Mentine legatura cu participantii prin e-mail si telefonic; 

• Ofera informatii despre evenimentele curente; 

• Participa la promovarea evenimentelor  avand ca responsabilitate  monitorizarea  
contractelor: 

                                      - chirie sala 
                                      - servicii medicale 
                                      - servicii paza 
                                      - relatia cu pompierii 
                                      - servicii de cazare si masa pentru toti participantii sustinuti financiar de FRG. 

• Implementeaza si administreaza campanii de marketing, participa la elaborarea 
materialelor, redacteaza/corecteaza materiale; 

• Are in grija aprovizionarea biroului/salii de evenimente cu consumabile; 

• Intocmeste raport de activitate dupa fiecare eveniment, postarea articolelor in mediul 
online; 

• Asigura logistica de calatorie (rezervari hotel, transport etc.) 



• Asigura follow-up evenimente; 

• Monitorizeaza si  coordonează toate evenimentele desfasurate in cadrul FRG; 

• Negociază contracte cu beneficiarii (personal corporate, persoane juridice, persoane 
fizice); 

• Mentine relatia cu clienți ante evenimente; 

• Asigura buna desfasurarea a tuturor evenimentelor derulate in toate locatiile 
contractate; 

• Elaborează impreuna cu personalul FRG,  planificări strategice şi desfăşurătorul 
evenimentelor; 

• Selecteaza si stabileste locatia, detaliaza pachetul de servicii, programul si logistica 
evenimentelor; 

• Proiectează bugetul pe actiuni si prezinta oferta de pret in vederea stabilirii si rezervarii 
fondurilor necesare; 

• Soluţionează necesităţile tehnice ale derulării evenimentului, concepe şi gestionează 
serviciile auxiliare; 

• Monitorizeaza evenimentele si gestioneaza rezervarea locatiilor cat si negocierea  

costurilor daca este cazul;   

• Verifica facturile de la furnizori daca sunt conforme cu serviciile solicitate; 

• Colaborareaza cu antrenorii echipei pentru a organiza ceremonii de premiere; 

• Colaborarea cu antrenorii federali  cat si cu toate departamentele din cadrul FRG pentru 
a planifica rutele de transport și locațiile de cazare pentru participanții la eveniment, 
antrenorii și echipele sportive 

• Răspunde ori de câte ori este solicitat de conducerea federatiei, (în timpul programului 
de lucru/dacă nu se află în concediu de odihnă, concediu medical) în conformitate cu 
Regulamentul Intern si Statutul FRG. 

OFERIM: 

• CIM  perioada nedeterminata; 

• Mediu de lucru placut si profesionist; 

• Salariul  poate sa varieze intre 3950 – 4561 lei fara sporuri, incadrarea va fi realizata in 

functie de vechimea in munca si treapta profesionala, la care se adauga sporuri de pana 

la 15% si indemnizatia de hrana; 

• Promovare pe trepte profesionale; 

 

Candidatii  interesati pot trimite curriculum vitae insotit de scrisoarea de intentie    pe 
adresa de e-mail: loreta.moisa@frgimnastica.com  

 

Numai candidatii selectati vor fi invitati la un interviu a carui data va fi stabilita de 

comun acord cu acestia. 
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