
 

 

Coordonator tehnic locaţie – LOS TECH Green Projects 

 
Informaţii privind funcţia 

Proiectul: Servicii tehnice și instalații temporare   

Denumirea funcţiei: Coordonator tehnic locaţie 

Nivelul ierarhic: Coordonator 

Nivelul de activitate (%): 100%  

Data începerii: 02/03/2020 

Data încheierii: 03/07/2020 

  

Misiunile proiectului 

În 2020, se împlinesc 60 de ani de la prima ediţie a UEFA EURO. Cu ocazia acestei aniversări, turneul 

se va desfăşura în 12 oraşe europene, aducând EURO mai aproape de suporteri şi sărbătorind tot ce au 

mai bun fotbalul şi cultura europeană. Pentru a face posibil acest lucru, avem nevoie de oameni fantastici 

şi dedicaţi în toate domeniile. 

  

În cadrul echipei noastre de servicii tehnice şi instalaţii temporare, coordonatorul tehnic al locaţiei îi 

acordă sprijin managerului tehnic al locaţiei în vederea implementării serviciilor tehnice şi 

subproiectelor de instalaţii temporare la una dintre cele 12 locaţii ale UEFA EURO 2020. Împreună cu 

managerul tehnic al locaţiei şi furnizorii desemnaţi, coordonatorul tehnic al locaţiei asigură furnizarea 

în condiţii corespunzătoare a alimentării cu energie electrică, corturilor, schelelor, tribunelor pentru TV 

şi presă, studiourilor şi platformelor TV, sistemelor de sunet, instalaţiilor de iluminat şi video, 

alimentării cu apă, controlului temperaturii, televiziunii la locaţie, gestionării deşeurilor, serviciilor de 

sănătate şi siguranţă şi altor servicii. 

  

Coordonatorul tehnic al locaţiei va fi recrutat pe plan local, fiind domiciliat de preferinţă în oraşul-gazdă 

şi fiind un bun cunoscător al pieţei locale de furnizori de produse şi servicii tehnice. Acesta va avea 

capacitatea de a comunica, pe de o parte, în limba engleză cu managerul tehnic al locaţiei recrutat pe 

plan internaţional şi cu echipele celorlalte locaţii şi, pe de altă parte, cu echipele stadionului şi cele 

locale în limba ţării-gazdă, care va fi limba maternă a coordonatorului tehnic al locaţiei. 

  

Coordonatorul tehnic al locaţiei va fi subordonat managerului tehnic al locaţiei şi reprezintă proiectul de 

servicii tehnice şi instalaţii temporare al UEFA în zilele când managerul tehnic al locaţiei este liber. 

  

Responsabilităţi principale 

• Coordonează implementarea la locaţie a subproiectelor din cadrul proiectului tehnice şi instalaţii 

temporare al UEFA EURO 2020; 

• Acţionează în echipă cu managerul tehnic al locaţiei; 

• Stabileşte relaţii profesionale bune cu operatorul stadionului şi gestionează partea de la stadion a 

subproiectelor de servicii tehnice şi instalaţii temporare; 

• Gestionează satisfacerea necesităţilor de la locaţie cu furnizorii locali şi stadionul - dacă este necesar, în 

limba ţării-gazdă; 



 

• Coordonează furnizorii desemnaţi pentru a se asigura că aceştia prestează serviciile contractate; 

• Desfăşoară împreună cu superiorul ierarhic subproiectele de servicii tehnice şi instalaţii temporare 

pentru toate meciurile de la locaţie; 

• Rezolvă problemele şi răspunde solicitărilor de zi cu zi. 

  

Profilul candidatului de succes 

Experienţa necesară: 

• Între 1 şi 3 ani: Experienţă într-o funcţie de organizare într-un mediu tehnic 

• Calitate importantă: Experienţă într-un mediu de lucru internaţional 

• Calitate importantă: Experienţă în producţia tehnică de eveniment 

  

Educaţie: 

• Orice diplomă într-o specialitate tehnică, nu neapărat direct legată de activitatea echipei tehnice şi de 

instalaţii temporare, dar având legătură cu experienţa necesară 

• Orice pregătire într-o specialitate tehnică, nu neapărat direct legată de activitatea echipei tehnice şi 

de instalaţii temporare, dar având legătură cu experienţa necesară 

• Altă pregătire legată de experienţa necesară 

  

Abilităţi lingvistice: 

• Cunoaştere excelentă a limbii engleze 

• Limba ţării-gazdă - limba maternă 

  

Cerinţe suplimentare: 

• CAD (AutoCad) cunoştinţe de bază 

• MS Excel - nivel mediu 

• MS PowerPoint - nivel mediu 

• MS Project - nivel mediu 

• MS Word - nivel mediu 

• caracter deschis; abilităţi de comunicare foarte bune 

• Abilităţi organizatorice solide 

• Abordare orientată spre servicii şi clienţi 

• Personalitate puternică 

 

 

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. 

 

 


