TERMENI DE REFERINŢĂ
VOLUNTAR EDITOR DE IMAGINE
Locație

I.

Chișinău, Republica Moldova

Termen-limită

7 noiembrie 2015

Funcția

Voluntar Editor de Imagine

Activități

Activități de editare video, grafică

Durată

1 lună

Orarul de lucru

Flexibil

Limba de lucru

Româna; engleza și rusă

CONTEXT
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură umbrelă ce reprezintă
interesele a 39 de organizații de tineret din Moldova. CNTM promovează drepturile tinerilor
și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și
evaluare a politicilor de tineret.
Pentru ca toate aceste activități să fie eficiente și cu un impact mai mare, CNTM utilizează diferite
tehnici și metode de transmiteri cât mai efective ale mesajului. Fiind structura umbrelă ce
reprezintă interesele tinerilor, prin intermediul canalelor utilizate, într-un limbaj accesibil
tinerilor, CNTM dorește să contribuie la diseminarea informațiilor de interes public, să vină cu
suport informațional în ajutorul tinerilor din întreaga țară și să-i motiveze să se implice.
În acest sens, Consiliul Național al Tineretului din Moldova selectează un voluntar care, în urma
câtorva întâlniri, timp de o lună, se va ocupa de pregătirea și montarea imaginilor și materialelor
video.

II.



RESPONSBILITĂȚI
implicarea în activități de montare și editare video;
editarea imaginilor, utilizarea graficii.

I I I . CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 competențe în administrarea programelor de editare și operare a imaginilor și filmulețelor
video;
 competențe de comunicare și lucru în echipă.
 posedarea limbii engleze, limbii ruse – constituie un avantaj;
 punctualitate, responsabilitate, spirit de inițiativă.
VI.






V.

BENEFICII
posibilitatea de a pune în aplicare cunoștințele deținute și a crea un portofoliu;
oportunitaăți de participare în proiecte tematice, naționale și internaționale;
certificat de participare/ scrisoare de recomandare;
contribuția personală în lansarea unui proiect nou;
experiență și publicitate;
echipă prietenoasă și orar flexibil de lucru.
MODALITATEA DE APLICARE ȘI SELECTARE

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la cntm.comunicare@gmail.com, dosarul ce va
conține CV-ul și un mesaj prin care explică de ce ar vrea să se implice în acest proiect, până la
data de 7 noiembrie, 2015.
Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să contactați:
Terentie Carp, președinte
Consiliul Național al Tineretului din
Moldova (CNTM) Tel/fax: (+ 373 22) 235175
Email: terentie.carp@cntm.md.

