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COLABORARE 
 

 

Ești student la SOCIOLOGIE sau proaspăt absolvent?  

Sau chiar masterand? 

Dacă ne potrivim, dorim să te cunoaștem și să colaborăm! 
 

 

CINE SUNTEM 

Suntem o companie care acționează în domeniul elaborării și implementării proiectelor 

și strategiilor de dezvoltare durabilă, consultanță și management. Activitatea noastră este într-

o continuă expansiune, astfel suntem permanent în căutarea unor noi provocări din spațiul 

dezvoltării. Dacă până acum ne-am preocupat de proiecte care aveau o specificitate restrânsă 

ca abordare – construcții, reabilitări, modernizări de obiective, iluminat public etc., am ajuns 

în situația în care am preluat elaborarea unor strategii de dezvoltare locală. Aceste documente 

programatice cuprind o sfera mai complexă de domenii analizate. Ne dorim ca rezultatele 

livrate de către echipa noastră să conțină informații corecte, relevante și utile pentru clienții 

noștri. Astfel, în tot ceea ce facem căutăm să angrenăm persoane competente și specializate în 

domeniile abordate și dezvoltate de către companie. În momentul de față, provocarea pentru 

noi este să reușim să cooptăm persoane care să facă parte din echipa de elaborare a strategiilor 

de dezvoltare locală. Elaborarea unor astfel de documente programatice presupune o analiză 

amplă a unei unități administrativ-teritoriale, analiză  care cuprinde aspecte economice, sociale, 

geografice, tehnice, juridice, administrative etc. 

 

CE DORIM 

Venim cu intenția de a coopta în echipa noastră o persoană care să aibă competențe în 

dezvoltare socială și cercetare de piață – de profesie SOCIOLOG sau viitor licențiat în 

SOCIOLOGIE -  care să contribuie la elaborarea documentelor programatice, alături de echipa 

noastră.  

Dorim să venim în sprijinul tinerilor care vor să valorifice informațiile   asimilate pe 

perioada studiilor prin aplicarea lor în mod practic, prin colaborare de tip internship sau part-

time cu compania noastră, în elaborarea documentelor programatice, mai exact să furnizeze 

componentele din domeniul SOCIOLOGIC. Colaborarea se va desfășura la distanță, prin 

intermediul online, prin solicitări exacte și termene stabilite.  

Așteptăm cu interes CV-urile celor care doresc să își dezvolte competențele alături de 

noi, pe adresa cramworksrl@gmail.com, persoana de contact: Anca MOCANU, Expert 
Elaborare, Implementare și Monitorizare Proiecte și Strategii CRAM WORK, Tel: 0745370846.  
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