DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO do Voluntário ASSESSOR DE GESTÃO
Principais Responsabilidades:
 Apoiar uma ou mais Instituições durante o período do Programa Partilhando…
Aprende-se, no que respeita a:
– Desempenhar o papel de facilitador nas reuniões da 1ª fase do Programa
Partilhando…. Aprende-se, fomentando a partilha entre membros das
diferentes organizações e alavancando a aprendizagem individual e
organizacional
– Apoiar no cumprimento da avaliação diagnóstica das diferentes organizações
– Apoiar, na 2ª fase, o desenvolvimento de um plano de trabalho para colmatar
as áreas com oportunidade de melhoria e respetiva implementação do plano
de trabalho durante a 3ª fase
– Coordenar o apoio de voluntários especialistas para apoiar na implementação
do plano de trabalho definido anteriormente
 Enviar à coordenação do Programa todas as avaliações realizadas e finalizadas (1ª
fase), e relatórios de progresso (2ª e 3ª fases) atuando como intermediário entre esta
e a Instituição, comunicando eventuais dificuldades ocorridas durante o Programa;
 Actuar como assessor externo à Direcção da Instituição, reportando todo o
desenvolvimento do trabalho e solicitando a garantia do compromisso de toda a
Instituição para com a melhoria de gestão da mesma
 Participar nas actividades da Associação E3S necessárias para cumprir com os
objectivos do Programa
Perfil:











Experiência em gestão e liderança de equipas, preferencialmente multidisciplinares
Experiencia em gestão de projectos
Capacidade de organização e de acompanhamento do/dos planos de ação
Capacidade de planeamento das actividades, assegurando que os objectivos da equipa
são atingidos e que os trabalhos são realizados e entregues com qualidade e dentro do
prazo definido
Capacidade para criar espírito de equipa e motivação, incentivando o trabalho por
objectivos e apoiando o trabalho da equipa no surgimento de obstáculos;
Boa capacidade analítica e crítica
Facilidade de relacionamento interpessoal e de gestão de conflitos
Interesse em conhecer o Terceiro Sector e a atividade das organizações sociais
Disponibilidade mínima para se reunir com a Instituição quinzenalmente no caso da 1ª
Fase do Programa Partilhando... Aprende-se (com duração de 3 meses) ou de acordo
com as necessidades específicas no projeto que esteja envolvido

