
Asociatia Caritas Bucuresti, cu sediul in str. Gheorghe Pripu, nr. 22 - 36, sector 1, 

Bucuresti, angajeaza asistent social in cadrul Centrului Social – Cantina sociala al 

Asociatiei Caritas Bucuresti 

Cerințe: 

- studii superioare - Asistenţă Socială;  

- aviz de exercitare a profesiei de asistent social/aviz libera practica in asistenta sociala 

- proaspeti absolventi (experienţă profesională nu este obligatorie)  

- bună cunoaştere a legislaţiei şi a sistemului de asistenţă socială; 

- abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;  

- capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;  

- persoană energică, orientată către obținerea de rezultate; 

- bune abilitati de utilizare a computerului (Word, Excel, internet); 

- cunoașterea lb.engleze și permis de conducere de tip B, reprezintă un avantaj. 

Competente: 

- cunoasterea metodelor si tehnicilor de interventie sociala si a legislatiei in domeniul 

social; 

- capacitate de lucru individual si in echipa; 

- adaptabilitate / flexibilitate si rezistenta la stres; 

- capacitatea de a stabili relatii, perseverenta, toleranta, calm; 

- competente in asumarea responsabilitatilor; 

- discernamant si capacitatea de a rezolva problemele; 

- foarte bune abilitati de comunicare interpersonala, deschidere si receptivitate la nou; 

- interes pentru perfectionare permanenta, participare la cursuri de formare; 

- motivatie foarte puternica pentru munca cu beneficiarul. 

Dintre atribuții:   

- Asigura prezenta la sediul Centrului Social oferind informare si consiliere beneficiarilor; 

- Raspunde de consilierea si informarea beneficiarilor care apeleaza la serviciile Centrului 

Social; 

- Efectueaza munca de teren, deplasandu-se la domiciliul beneficiarilor in vederea 

intocmirii anchetei sociale si a monitorizarii cazurilor conform legislatiei in vigoare; 

- Preia si evalueaza cazurile noi repartizate sau despre care afla ca au nevoie de servicii 

sociale sau sprijin si inainteaza dosarul coordonatorului Centrului spre aprobare; 

- Redacteaza anchetele si rapoarte cu privire la situatia beneficiarilor; 



- Aplica instrumente de lucru specifice serviciilor sociale in vederea evaluarii, monitorizarii 

sau testarii gradului de satisfactie a beneficiarilor; 

 

 

Cei interesati sunt invitati sa trimita un curriculum vitae (CV-ul) si o scrisoare de intentie 

la adresa de email office@caritasbucuresti.org  pana la data de 25 ianuarie 2019. 

 Numai candidatii eligibili vor fi invitati la un interviu. 

 


