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ROMPRO este o fundație creată de voluntari români în Olanda, unde încercăm să acoperim parte               
din nevoile comunității prin proiectele și evenimentele noastre. Proiectele mari cu care ne mândrim              
sunt: Școala Românească Amsterdam (ateliere în limba română pentru copii - păstrarea            
rădăcinilor românești), Interconnections Școala Online (cursuri online de olandeză - integrarea           
în societatea olandeză), Biblioteca Românească Olanda (cărți românești disponibile la OBA           
Amsterdam și evenimente culturale), Voluntari la telefon (linie telefonică disponibilă pentru           
sprijinul moral și îndrumări pentru rezolvarea problemelor pe care, de cele mai multe ori, muncitorii               
sezonieri le întâmpină în Olanda), Romanian Vibes (eveniment anul cu momente culturale,            
networking, menit și pentru promovarea afacerilor românești din Olanda). 
 
 
După cum vezi, facem o mulțime de lucruri, și suntem toți voluntari. Avem nevoie de un                
coordonator de Marketing care este profesionist, serios (și fun) și care poate crește frumos echipa               
noastră de marketing iar împreună cu ea să crească vizibilitatea fundației în comunitatea de              
români din Olanda. 
 
Cerințele noastre:  

● Să ai experiență de coordonare (fie din voluntariat sau din job) sau să îți dorești să te                 
dezvolți ca și coordonator / team manager și să fii proactiv (inițiativă) 

● Să ai cunoștințe de marketing online (cum să creștem prezența online a fundației, social              
media, identitate vizuală) - de preferat să fii lucrat în domeniu 

● Trebuie să fii organizat(ă), serio(a)s(ă) și să poți scrie corect și clar în română și engleză. 
 

Care vor fi sarcinile tale?  
● Coordonare task-uri echipa de marketing și generare de idei 
● Să fii un leader pentru echipa ta și să îi ajuți să se dezvolte  
● Să creezi o viziune și o strategie pentru prezența online a fundației (împreună cu echipa de                

marketing) 
 
Ce oferim? 

● Vei face parte din (super) echipa executivă a fundației (împreună cu ceilalți coordonatori de              
departamente și proiecte) unde îți vei putea lăsa amprenta 

● Flexibilitate și înțelegere 
● Cunoașterea și integrarea în echipa mare de voluntari 
● Participare la întâlniri și evenimente pentru voluntari 
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Ce căutăm într-un coordonator în ROMPRO? 
● Proactivitate 
● Inițiativă 
● Profesionalism 
● Organizare 
● Tech savvy 

 
Ești curio(a)s(ă) cum arată prezența noastră în online acum? Aruncă o privire aici și poate               
generăm deja niște idei  
➔ Website: www.rompro.nl 
➔ Facebook: https://www.facebook.com/Rompronl  

➔ Instagram: https://www.instagram.com/rompronl 
➔ LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/11450824/ 
➔ Twitter: https://twitter.com/rompronl 

 
Ești interesat(ă) să intri în echipa de voluntari ROMPRO?  
Completează formularul de înscriere (https://rompro.nl/implica-te/voluntar/) și menționează această        
poziție de ‘Coordonator Marketing’. Ne-ar ajuta, dacă crezi că e relevant, să ne trimiți și CV-ul tău                 
pe teams@rompro.nl  
 
Pentru orice întrebare ne poți scrie la team@rompro.nl. Te așteptăm!  
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