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Descriere rol Conector Creativ 

(Departament Social Media) 

 

 

Cum ne-ar plăcea să fie Conectorul Creativ(Partener) 

 Preocupat(ă) de domeniul dezvoltării personale , de gândirea creativă și de mediul online 
 Să împărtășească valorile și viziunea REframe http://reframethinking.com/conceptul/  

 Autentic(ă) și Creativ(ă) 

 Pozitiv(ă) 

 Sociabil (mai ales online) 

 Serios/Serioasă(ne putem baza pe cuvântul ei/lui) 

 Dornic(ă) să învețe și să evolueze continuu 

 Deschis(ă) să primească și să ofere feedback 

 Bine dispus(ă) - colaborează cu bucurie și își trăiește misiunea zilnic prin ceea ce face  

Ce abilități ne dorim să aibă: 

 Comunicare online 

 Relaționare online cu persoane de alte vârstă, din diferite medii, domenii și chiar culturi 

 Planificare online 

 Cunoașterea instrumentelor de promovare online   

 Folosirea rețelelor sociale cu creativitate, istețime și eficiență 

Rolul Coordonatorului Social Media (Partener) 

 Păstrarea pulsului în online 

 Consolidarea brand-ului REframe  

 Crearea unei strategii de comunicare online  

 Share-uri cu regularitate pe grupuri de interes Facebook, LinkedIn, alte rețele sociale  

 Comunicarea constantă cu echipa 

 Propunerea de idei de dezvoltare  

 Evaluarea postărilor și îmbunătățirea constantă a strategiei de comunicare 

 Parteneriate online 
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Ce-i vom oferi: 

 Echipă creativă alături de care poate crește personal și profesional 

 Acces gratuit la lumea REframe (resurse, exerciții, jocuri), care-i poate schimba perspectiva și 
îmbunătăți calitatea vieții 

 Libertatea de-a își implementa strategia în ritmul și stilul propriu 

 Libertatea de-a lua decizii (după un timp în care ne cunoaștem) 

 Cotă parte din rezultatele pe care le generează REframe   

 Oportunitatea de-a se conecta cu persoane/ companii / organizații foarte interesante din 
domeniul training , educație, tech, etc 

 Feedback în timp real prin care poate evolua constant 

 

 

 Dacă îți place REframe, te identifici cu noi și vrei să ne dezvoltăm împreună, te invit să ne trimiți 
CV-ul însoțit de două fraze sincere pe adresa contact@reframethinking.com în care să ne spui de 
ce-ți dorești să devii conector creativ în echipa REframe. 

Persoanele selectate vor avea parte de un interviu pe Skype și de o sesiune de jocuri online REframe 

 


