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Oportunitate: Director Executiv al Fundației Pădurea de Mâine 

Vrei să contribui la gestionarea sustenabilă a pădurilor și la unul dintre cele mai ambițioase 
programe de reîmpădurire din România? Preia cârma Fundației Pădurea de Mâine!  

Responsabilitățile principale ale Directorului Executiv includ dezvoltarea și implementarea strategiei 

Fundației, managementul programelor și proiectelor, fundraising și comunicare. Provocarea 

Directorului Executiv este de a dezvolta Fundația Pădurea de Mâine în domeniile protecția mediului 

înconjurător, silvicultură durabilă și dezvoltarea comunităților care depind de pădure.   

Misiunea Fundației Pădurea de Mâine este de a contribui la protejarea și gestionarea durabilă a 
pădurilor și dezvoltarea unei economii forestiere sustenabile în România. 

În cadrul programelor sale, Fundația plantează un milion de puieți pe terenuri forestiere din 
România care, pentru diferite motive, s-au degradat și trebuie reîmpădurite. Programul de 
reîmpădurire răspunde nevoii de a sprijini proprietarii privați și administrațiile locale să regenereze 

terenurile forestiere pe care le dețin. 

Pe lângă programul de reîmpădurire, Fundația derulează proiecte educaționale și de dezvoltare 
comunitară (mai multe detalii pe www.padureademaine.ro). 

Candidații ideali sunt organizați, încrezători, independenți, proactivi, cu 

- 3-5 ani de experiență în management, ideal în organizații non-profit. 

- O bună înțelegere a silviculturii din România, ideal cu studii în silvicultură sau domenii 
apropiate. 

- Experiență solidă în managementul de proiect. 

- Aptitudini excelente de comunicare. 

- Fluență în limba engleză. 

- Aptitudini conceptuale și analitice deosebite. 

- Precizie și scrupulozitate în gestionarea bugetelor. 

Descrierea jobului 

- Directorul Executiv este responsabil pentru dezvoltarea și implementarea strategiei 
Fundației și a planului de activitate. 

- Coordonează dezvoltarea programelor și implementarea proiectelor împreună cu partenerii 
externi. 

- Coordonează activitățile de fundraising și comunicare ale Fundației. 
- Este purtătorul de cuvânt și reprezentantul legal al Fundației. 
- Întocmește bugetul și rapoarte financiare și narative pe care le prezintă Consiliului Director; 

implementează deciziile Consiliului Director. 

Oferim un job cu sens și scop. Directorul Executiv are un salariu competitiv și un grad ridicat de 
flexibilitate în ce privește organizarea muncii proprii. Succesul este măsurat prin rezultate, nu prin 
hârtii, iar Consiliul Director îi oferă tot sprijinul necesar în perioada de început. 
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Poziția oferă posibilitatea de a modela, a stabili și a dezvolta activitățile Fundației și de a face din 
aceasta un actor important în domeniul non-guvernamental legat de mediu și pădure în România. 

Poziția este în București, cu normă întreagă (opțiuni part-time pot fi luate în considerare). Pentru 

mai multe detalii: contact@padureademaine.ro  
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