
Apel voluntari Eurosfat 2022

Europuls – Centrul de Expertiză Europeană este o organizaţie

non-guvernamentală înființată în anul 2010 la Bruxelles de un grup de experți români în

afaceri europene. Scopul Europuls este de a promova procesul de integrare europeană în

România, dar şi de a contribui la dezvoltarea unui spaţiu public european. Europuls

urmăreşte să încurajeze dezbaterile publice pe teme europene prin articole și studii,

precum și prin organizarea de dezbateri, ateliere de lucru și conferinţe.

Europuls are plăcerea de a vă invita la cea de-a 10-a ediție a Forumului EUROSFAT,

cel mai mare forum anual de afaceri europene din România. Forumul este un proiect

bazat pe valorile europene ale democrației, implicării civice și dialogului deschis și

reprezintă oportunitatea perfectă de a dezbate cele mai actuale subiecte la nivel

european, național și regional, angrenând în dezbateri actori și reprezentanți politici la

nivel local, național sau internațional, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

În fiecare an, începând din 2013, Eurosfat marchează acel moment când Europa, în

toate formele ei, devine cel mai important subiect pe agenda României. Intenționăm să

ne continuăm misiunea pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii

români, iar pentru asta avem nevoie de tine!

Roluri necesare:

● Asistent Moderator Panel Eurosfat

Număr personal necesar: 1 voluntar/ panel -> 10 voluntari

Responsabilități: Realizarea activităților de cercetare, creare de conținut, stakeholders

mapping, sprijin pentru realizarea invitațiilor personalizate, suport logistic pentru

pregătirea panelului specific (fizic sau hibrid), realizarea unor materiale informative

care să conțină aspectele cheie discutate în cadrul panelului

● Copywriter / Researcher

Numar personal necesar: 2

Responsabilitati: Traducerea, cercetarea și crearea de conținut pentru postările

Europuls (în limba engleză și limba română), realizarea de brief-uri informative/ talking

points, contribuție în realizarea comunicatelor de presă/ materiale informative.
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● Social Media Officer

Număr personal necesar: 4

Responsabilități: Managerierea conturilor de social media ale Europuls (Facebook,

Instagram, Twitter, etc.), generarea strategiei de social media, pregătirea și executarea

postărilor înainte, în timpul și după evenimentul Eurosfat 2021.

● Graphic Designer

Numar personal necesar: 4

Responsabilitati: Traducerea, cercetarea și crearea de conținut pentru postările

Europuls (în limba engleză și limba română).

● Editor video

Numar personal necesar: 2

Responsabilitati: Montarea de videoclipuri pe baza conținutului din anii anteriori,

editarea și montarea evenimentului Eurosfat, adaptarea conținutului la diversele

platforme de Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.).

● Coordonator logistic

Numar personal necesar: 2

Responsabilitati: Susținerea bunei desfășurări a Forumului Eurosfat 2021 în format

fizic/ hibrid, înregistrarea și întâmpinarea participanților, pregătirea mapelor pentru

eveniment, aranjarea sălii împreună cu echipa Europuls, coordonare cu echipa de social

media/ asistenții moderatorilor etc.

Perioada parteneriatului: 15 mai 2022 - 30 iunie 2021

Program de lucru: Program flexibil | Luni-Vineri | 2 ore pe zi

Estimarea timpului total de lucru: 60 de ore

Esențial: Disponibilitate crescută în primele două săptămâni din luna iunie 2022

Beneficii:

● Vei primi adeverință de voluntariat și atestarea stagiului de practică obligatoriu

pentru studenți

● Vei lucra alături de experții Europuls și vei învăța mai multe despre politicile

publice europene, inclusiv în domenii specifice precum digital, tranziția verde,

social, financiar, relația transatlantică sau Parteneriatul Estic
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● Vei contribui la organizarea celui mai mare forum pe tema afacerilor europene

din România

● Vei cunoaște mulți oameni noi cu domenii similare de interes

● Vei înțelege mai bine cum funcționează Uniunea Europeană în arii cheie de

interes

Pentru a aplica, te rugăm să completezi formularul următor până la data de 12 mai

2022, ora 23:59, iar noi vom transmite toate răspunsurile în data de 14 mai 2022:

https://forms.gle/q4m2V1yNc2nU4YA6A.

3/3

https://forms.gle/q4m2V1yNc2nU4YA6A

