
 

Manager de presă al locaţiei LOS MOPS Green Project 
 

Informaţii privind funcţia 

Proiectul UEFA EURO 2020: Servicii şi operaţiuni de presă 

Denumirea funcţiei: Manager de presă al locaţiei LOS 

Nivelul ierarhic: Manager 

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

Data începerii: 15/04/2020 

Data încheierii: 04/07/2020 

  

Misiunea proiectului 

Misiunea proiectului de servicii& operaţiuni de presă (MOPS) constă în: 

• Punerea la dispoziţia presei a mijloacelor şi serviciilor corespunzătoare şi accesului la echipe conform 

nivelurilor convenite ale serviciilor şi bugetelor, reglementărilor şi directivelor specifice evenimentului 

şi evoluţiei practicilor de lucru din presă 

• Punerea accentului pe presa scrisă, mediile digitale, agenţii, fotografi şi nedeţinătorii de drepturi şi 

cooperarea strânsă, în acelaşi timp, pe serviciile de producţie şi transmisie TV în cadrul operaţiunilor 

proiectului 

• Consolidarea şi creşterea reputaţiei UEFA ca organizaţie etalon în sportul mondial în ceea ce priveşte 

organizarea de evenimente 

  

Managerul de presă al locaţiei LOS (VMM) va avea sarcina de a implementa şi realiza proiectul MOPS 

la locaţia sa. 

  

Responsabilităţi principale 

Responsabilitatea generală 

• Are grijă ca toate mijloacele şi serviciile pentru presă să fie pregătite şi să funcţioneze conform 

nivelurilor serviciilor şi procedurilor MOPS 

• Să acţioneze ca punct de contact principal pentru presă şi celelalte proiecte UEFA EURO la locaţie 

Comunicare şi cooperare 

• Răspunde de integrarea perfectă a proiectului MOPS în activităţile generale de la locaţie 

• Interacţiunile principale cu Serviciile tehnice şi instalaţiile temporare, Proiectul MHB, managementul 

locaţiei, siguranţa, securitatea şi serviciile, precum şi cu personalul stadionului şi furnizorii locali 

• Răspunde de orice vizite sau seminarii specifice MOPS la locaţie (de ex. tururi pentru furnizori sau 

agenţii) 

• Realizează raportarea regulată şi analizele conform cerinţelor UEFA EURO 2020 

Responsabilităţi în legătură cu lucrătorii MOPS 

• Răspunde de conducerea a doi asistenţi de presă ai locaţiei (VMA) 

• Contribuie la conţinutul manualelor, seminariilor şi altor resurse de instruire pentru MOPS 

https://bridge.uefa.com/community/media-services-operations?sr=search&searchId=69d7872d-601b-47a9-8e0e-7a2e45edf43a&searchIndex=1
https://bridge.uefa.com/community/technical-services-overlay?sr=search&searchId=883e7622-9c76-4099-a9d4-49f539f01979&searchIndex=1
https://bridge.uefa.com/community/tv-production?sr=search&searchId=9e882510-43c0-4f66-abce-b19e2942ce61&searchIndex=9
https://bridge.uefa.com/community/venue-management-2?sr=search&searchId=08b97230-a089-42c5-affe-1cfcea328398&searchIndex=0
https://bridge.uefa.com/community/venue-management-2?sr=search&searchId=08b97230-a089-42c5-affe-1cfcea328398&searchIndex=0
https://bridge.uefa.com/community/safety-security-services?sr=search&searchId=4f6e6a49-f0a2-4098-89a5-57ae515ce170&searchIndex=1


 

• Monitorizează instruirea, sarcinile şi activitatea voluntarilor şi raportează orice probleme către 

managerul de voluntariat 

Responsabilităţi în timpul evenimentului 

• Răspunde de funcţionarea fără probleme a tuturor spaţiilor pentru presă de la locaţie (centrul de presă al 

stadionului, tribuna presei, sala pentru conferinţe de presă, zona mixtă, spaţiile pentru fotografi etc.) 

• Coordonează serviciile asigurate de alte proiecte (alimentare cu energie electrică, ICT, curăţenie, 

gestionarea deşeurilor, stewarding, alimente şi băuturi etc.), precum şi de toţi furnizorii MOPS 

• Remedierea defecţiunilor şi rezolvarea problemelor 

• Coordonarea în cadrul evenimentului cu alte proiecte esenţiale, în special cu operaţiunile de televiziune 

şi ofiţerii de presă UEFA 

Administrare 

• Stabileşte împărţirea responsabilităţilor şi întocmeşte planurile de schimburi de lucru pentru personal şi 

voluntari  

• Se asigură că toate procesele şi spaţiile corespund cu legislaţia locală a muncii şi cu normele de 

protecţia muncii 

• Ţine legătura regulat cu managerul MOPS al UEFA 

• Gestionează orice costuri specifice ale locaţiei 

 

Profilul candidatului de succes 

Cerinţe esenţiale 

• Cunoaştere excelentă a limbii engleze (vorbit şi scris), la nivel profesionist, şi a limbii ţării în care se 

află locaţia 

• Experienţă în cadrul unor evenimente sportive majore, de preferinţă în activităţile de presă 

• Înţelegerea peisajului practicilor de lucru ale presei 

• Abilităţi de comunicare solide 

Cerinţe suplimentare 

• Abilităţi de management de proiect (planificarea personalului, grafice de lucru etc.) 

• Nivel ridicat de competenţă în domeniul ICT 

 

 

 

Candidaturile se depun la adresa: cristina.toma@euro2020.com, până la data 15 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. 

 

 


