ANUNȚ
privind recrutarea unui stagiar
12 octombrie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) anunță concurs pentru recrutarea unui
stagiar care va asista personalul organizației în activitățile curente. Perioada contractării este de
șase luni, începând cu 1 noiembrie 2015.
Candidatul selectat va avea posibilitatea să afle cum operează un ONG cu profil juridic, să-și
aprofundeze cunoștințele şi contactele în domeniul juridic și să obțină abilități utile pentru o
carieră juridică viitoare. Activitatea stagiarului în cadrul CRJM nu reprezintă stagiu în avocatură
și nu presupune o continuitate în calitate de personal permanent al organizației.
În perioada de stagiu, studentul va avea următoarele sarcini principale:
a) acumularea şi sistematizarea informaţiei necesare pentru activitatea CRJM;
b) monitorizarea și analiza legislației și jurisprudenței naționale și internaționale;
c) interacționarea cu organizațiile și instituțiile cu care colaborează CRJM;
d) asistarea personalului organizației în organizarea evenimentelor;
e) îndeplinirea altor sarcini similare.
Candidaţii urmează că corespundă următoarelor rigori:
a) să fie student al anului IV al facultăţii de drept sau masterand la o facultate de drept;
b) cunoașterea limbii române și a limbii engleze;
c) posedarea calculatorului în vederea îndeplinirii sarcinilor;
d) disponibilitatea pentru a dedica timpul necesar activităților CRJM;
e) cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj.
Orarul de implicare în activitatea CRJM este flexibil și va putea fi ajustat în funcţie de
necesitățile organizației și ale stagiarului. CRJM contează pe o implicare a stagiarului de cel puţin
15 de ore pe săptămână. Stagiarului îi va fi acordată o indemnizație lunară, care-i va acoperi
cheltuielile de transport și alimentare.
Persoanele interesate sunt rugate să expedieze, până la 23 octombrie 2015, CV-ul și o
scrisoare de motivare prin email la: mihaela.cibotaru@crjm.org. Doar candidații preselectați vor
fi contactați.
CRJM este o organizație non-guvernamentală și non-profit cu sediul în Chișinău. Asociația
tinde să asigure o justiție calitativă, promptă și transparentă și respectarea efectivă a drepturilor
civile și politice. În realizarea acestor obiective, CRJM combină cercetarea de politici și activitatea
de advocacy realizate într-un mod independent și neutru.

