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FIȘĂ POST 
 

 
A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 
 
A.1. Denumire post: jurnalist web. 
A.2. Nivel post: funcție de execuție. 
A.3. Experiență în muncă: minimum 1 an 
A.4. Scopul principal al postului: produce conținut pentru platformele digitale Euronews România – site, 
aplicația de mobil, conturile social media. 
 
B. CERINŢE POST: 
 
B.1. Studii: studii medii/superioare;  
B.2. Perfecţionări (specializări): - 
B.3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoaște principii de funcționare ale programelor tip 
CMS și înțelege formatarea video pentru diverse platforme 
B.4. Limbi străine: limba engleză - nivel avansat. 
B.5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  
 
 abilitatea de lucru în echipă; 
 are o judecată jurnalistică ireproșabilă; 
 dovedește o etică jurnalistică ireproșabilă; 
 are capacitatea de a lucra într-un mediu exigent, bazat pe conținut live;  
 scrie repede și precis, comunică impecabil; 
 gestionează situațiile de stres. 

 
B.6. Cerinţe specifice: minimum 1 an de experiență într-un rol similar / organizație similară 
 
 știe să producă un segment difuzabil live indiferent de mediu: script, video, packaging, prezentare on 

air. 
 cunoaște domeniile acoperite de Euronews România și principalii actori de pe scena publică 

europeană;  
 are o cultură digitală solidă, cunoaște și lucrează cu tehnologiile momentului; 
 are o cultură europeană solidă; 
 știe să interpreteze date de audiență/trafic și să ia decizii pe baza raționamentului respectiv; 
 stăpânirea unor noțiuni de filmare și editare foto-video reprezintă un plus. 

 
 
B.7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu este cazul 

C. ATRIBUŢII ȘI RESPONSABILITĂȚI POST: 
 
 este responsabil de toți pașii, de la identificarea și propunerea unui posibil subiect până la alegerea 

platformei și a modului în care va fi dezvoltat și acoperit acesta;  
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 creează conținutul (video, text, foto, infografice, segment TV) în conformitate cu valorile Euronews și 
își manifestă disponibilitatea de a face stand-up sau transmisiuni live; 

 monitorizează impactul pe care îl are respectiva informație asupra publicului, folosind resursele puse 
la dispoziție; 

 lucrează la proiectele speciale Euronews România (script, filmare, editare video, împachetare pentru 
digital).  
 

D. RELAŢII: 
 
D.1. Ierarhice:  
 subordonat față de: șeful departamentului  
 superior pentru: nu este cazul 

D.2. Funcţionale: are relații cu toate structurile Direcției Euronews România, în domeniul de competență și 
administrative cu alte structuri UPB. 
D.3. De control: nu este cazul 
D.4. De reprezentare: are relații cu celelalte structuri din cadrul Direcției Euronews România, în domeniul de 
competență. 
D.5. Limite de competență: date de fișa postului. 
D.6. Delegarea de atribuții/competențe: nu este cazul. 

 
 
 
 
Elaborat: 
Direcția Euronews România 
 
……………………………. 
 
 
 
Luat la cunoştinţă: 
 
....................................... 
data: ............................ 

 


