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Referent Științific/Coordonator de programe 
 

Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est,  
Fundația Konrad Adenauer  

 

 

Fundația Konrad Adenauer este o fundație politică germană ce 
desfășoară activități de promovare a democrației și a statului de 
drept. Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est, cu sediul in 
București (Str. Franzelarilor, nr.5), caută un Referent 
Științific/Coordonator de Programe începând cu 1 februarie 2015. 
 
Responsabilități: 

 
 Participarea la identificarea, concepția, coordonarea și dezvoltarea 

de proiecte și publicații ale Programului Statul de Drept Europa de 
Sud-Est (KAS RLPSEE); 

 Cercetare pentru și contribuție la elaborarea discursurilor pe teme 
legate de statul de drept pentru evenimentele organizate de către 
KAS RLPSEE 

 Documentare, analiză și participare la redactarea de rapoarte cu 
privire la dezvoltarea statului de drept și la procesul legislativ din 
țările cuprinse în Program; 

 Cercetare și contribuție la elaborarea publicațiilor KAS RLPSEE;  
 Acordarea de sprijin organizatoric (administrativ și logistic) în 

proiectele programului. 
 
Cerințe: 
 

 absolvent de drept (studii juridice) sau științe politice; 
 bună cunoaștere a funcționării sistemului de justiție din România; 
 cunoștinte de operare calculator (internet și Microsoft Office); 
 foarte bună cunoaștere a limbii engleze; cunoștinte de limbă 

germană sau a unei limbi din regiune pot constitui un avantaj; 
 bun organizator, inițiativă, orientare către soluții și rezultate,  

responsabilitate; 
 lucru în echipă și atitudine pozitivă, 
 asumarea valorilor fundației. 
 

 
Beneficii: 

 loc de munca interesant intr-un mediu internațional; 
 posibilități de dezvoltare pe plan personal; 
 salariu motivant. 
 

 
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV, scrisoare de intenție 
(ambele în limba engleză), diplome și eventuale recomandări de la locul de 
muncă anterior prin e-mail (maxim 5 MB), la adresa 
thorsten.geissler@kas.de până cel tarziu în data de 4 ianuarie 2015, ora 
23:59.  
 
Site: www.kas.de/rspsoe. 
 
 
 


