
 

Coordonator de acces locaţie LOS - ACCS Green Projects 

 
Informaţii privind funcţia 

Proiectul UEFA EURO 2020: Gestionarea Accesului  

Denumirea funcţiei: Coordonator de acces locaţie LOS 

Nivelul ierarhic: Coordonator 

Normă întreagă / fracţiune de normă (%): 100% 

Data începerii: 01/05/2020 

Data încheierii: 30/06/2020 

  

Misiunea proiectului 

Proiectul de gestionare a accesului (ACCS) oferă servicii şi soluţii privind intrarea şi ieşirea 

persoanelor şi vehiculelor la locaţiile UEFA EURO 2020. Echipa de gestionare a accesului va asigura 

existenţa de politici şi proceduri pentru intrarea şi ieşirea posesorilor de bilete şi acreditări şi a 

vehiculelor acreditate în condiţii de siguranţă şi securitate la locaţie. Se vor furniza soluţii care să 

asigure existenţa de metode de validare atât a autenticităţii instrumentelor de acces aprobate, cât şi a 

posesorului instrumentului respectiv, în vederea asigurării unui grad ridicat de siguranţă şi securitate.   

  

Responsabilităţi principale 

• Furnizarea conceptului de gestionare a accesului la locaţie, ţinând seama de cerinţele specifice ale 

locaţiei  

• Susţinerea coordonării cu echipa de proiect Euro 2020 de la faţa locului în scopul asigurării îndeplinirii 

cerinţelor în ceea ce priveşte accesul 

• Confirmarea faptului că fluxurile şi traseele de acces planificate pentru fiecare grup-ţintă care intră în 

locaţie sunt încă valabile şi asigurarea conformităţii acestora cu planul de mobilitate şi planul de 

transport aferente evenimentului.  De asemenea, cooperarea cu echipa care se ocupă de experienţa 

spectatorilor (SPEC) pentru a asigura existenţa serviciilor relevante pentru desfăşurarea activităţii 

• Susţinerea elaborării documentaţiei de bază pentru sprijinirea proiectelor / furnizorilor EURO, cu 

detalierea proceselor şi procedurilor de acces stabilite pentru locaţie  

• Cooperarea cu echipa de acreditare (ACCR) în vederea asigurării existenţei drepturilor de acces 

corespunzătoare pentru membrii personalului acreditat, în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară 

• Acordarea de asistenţă managerului de acces al locaţiei la locaţia respectivă şi colaborarea cu echipa 

ACCS de bază (asistenţă la distanţă) 

• Colectarea şi coordonarea tuturor materialelor de ACCS necesare implementării procedurilor de acces 

• Monitorizarea implementării „Soluţiei globale de control al accesului”. Acordarea de asistenţă ICT la 

instalarea şi gestionarea echipamentelor   

• Asigurarea livrării punctelor de control al accesului la locaţie. Monitorizarea situaţiei pentru a se 

asigura că poziţiile sunt active conform planului de amplasare a stewarzilor, punctele de control al 

accesului dispun de echipamentul necesar, iar membrii personalului sunt instruiţi conform activităţilor 

pe care le desfăşoară în domeniul controlului accesului 

• Acordarea de asistenţă pentru dezvoltarea instructajelor ACCS pentru factorii implicaţi în gestionarea 

fluxurilor şi accesului (inclusiv pentru stewarzi şi personalul de pază) 

• Realizarea instructajului pe poziţii al stewarzilor şi personalului de pază 



 

• Furnizarea de materiale şi documentaţii pentru instruirea voluntarilor 

• Participare la instruirea voluntarilor 

• Acordarea de asistenţă pentru rezolvarea problemelor legate de acces 

• Acordarea de asistenţă prin transmiterea de rapoarte şi analize zilnice (inclusiv date statistice) conform 

îndrumărilor şi termenelor transmise 

  

Profilul candidatului de succes 

Cerinţe esenţiale 

• O bună cunoaştere a limbii engleze (vorbit şi scris) şi o cunoaştere excelentă a limbii ţării în care se află 

locaţia 

• Cunoştinţe avansate de Microsoft Office (în special excel) şi capacitatea de a se familiariza rapid cu 

sistemele ICT 

• Abilităţi de îndeplinire simultană a mai multor operaţiuni şi de organizare 

• Abilităţi de comunicare solide şi diplomaţie, pentru a putea discuta problemele cu factorii implicaţi 

interni şi externi ai UEFA 

• Capacitatea de a-şi păstra calmul şi de a lucra sub presiune 

Cerinţe suplimentare 

• Experienţă în desfăşurarea de evenimente la locaţia respectivă sau cunoaşterea locaţiei reprezintă un 

avantaj  

  

Informaţii de fond şi cerinţe privind cooperarea dintre LOS şi UEFA, precum şi regulile generale 

de comportament 

• Aceste aspecte vor fi oficializate prin acordul de cooperare care se va încheia între UEFA şi fiecare 

LOS 

• Vor fi avute în vedere o serie de puncte, cum ar fi regulile generale de comportament (de exemplu, ca 

reprezentant al UEFA EURO 2020, candidatul trebuie să adere la valorile UEFA, cum ar fi cele de 

respect şi integritate) sau cerinţele de raportare cu privire la proiect (de exemplu, candidatul trebuie să 

respecte directivele generale conform abordarea UEFA de management al programului) 

 

Candidaturile se depun la adresa: cristina.toma@euro2020.com, până la data 31 Ianuarie 2020. 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină: un CV în limba engleză, format EUROPASS, o fotografie 

tip pașaport a candidatului, precum și o scrisoare de motivare. 

 


