
Angajăm Coordonator în lucrarea cu copiii 
 

Biserica Baptistă Speranța caută o persoană credincioasă care să se dedice slujirii 

copiilor de toate vârstele prin coordonarea și motivarea unei frumoase echipe de 

voluntari și lucrători. 

 

Se oferă un salariu motivant și flexibilitate în programul de lucru (poate fi și al doilea 

loc de muncă). Postul presupune reînnoirea anuală a contractului de muncă, în urma 

evaluării activității și rezultatelor obținute. 

 

           1. Descrierea responsabilităţilor 

 Organizarea și instruirea echipei de voluntari / lucrători; 

 Pregătirea unui plan de lucru/lecții / programe pe termen scurt si mediu; 

 Evaluarea si împărțirea grupelor de copii și asigurarea plasării copiilor în grupa 
potrivită; 

 Organizarea activităților recreative pentru copii (ex.tabere, ieșiri de zi, excursii) 

 Pregătirea întâlnirilor pentru copii din cadrul programelor Bisericii din punct de 
vedere organizatoric şi educativ; 

 Participarea la întâlnirile pentru copii şi supravegherea activităţilor acestora, 

 Participarea la întâlnirile de antrenare din cadrul departamentului pentru copii, 
după modelul de viaţă creştin, în conformitate cu Sfintele Scripturi; 

 Organizarea de întâlniri periodice pentru departamentul pentru copii din cadrul 
bisericii 

 Transmitere periodică a raportului de activitate către conducerea Bisericii.... 

 Abordarea programului copiilor cu o perspectiva larga (de ex: un plan pe 
câțiva ani- cu nivele de dezvoltare pe fiecare grupa de vârstă, și subiecte 
adaptate varstei) 

 Informarea cu privire la normele și legile în vigoare în acest domeniu pentru a 
le putea respecta si implementa în cadrul lucrării (norme de protecție și 
siguranță. etc) 

 

2. Abilităţi necesare / criterii de eligibilitate 

  Cunoaşterea bună a Sfintelor Scripturi; 

 Capacitate pedagogică bună; experienţă în domeniul educaţiei copiilor; 

 Conduită creştină în viaţa de zi cu zi, reputație bună în Biserică. 

 Capacitate de lucru în echipă (să fie bun lucrător și coordonator,nu lup singuratic) 

 Experiența cu proprii copii constituie un avantaj. 

 Abilitatea de a se face placut/ă copiilor, dragoste vizibilă pentru copii. 

 Membralitatea în biserica Baptistă Speranța deasemenea și o abordare spirituală 
a lucrării  

 

Poti trimite CV si scrisoare de intentie la adresa de e-mail bbsperanta@gmail.com 

 


