
              

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV 
 
 

      FIȘA POSTULUI 
 
 
Denumirea postului: REFERENT MARKETING 
Nivelul postului: execuție 
Scopul principal al postului: 

 Activitatea de marketing a Muzeului Județean de Istorie Brașov: 
 promovarea profesionistă a activității instituției;  
 gestionarea eficientă a relației cu mass-media și media on-line; 
 gestionarea imaginii instituției în relația cu publicul vizitator; 
 administrarea paginilor de Facebook și a altor conturi pe diverse rețele de 

socializare/promovare;  
 promovarea proiectelor, evenimentelor și acțiunilor culturale realizate de muzeu și, 

dacă este cazul, a celor în care muzeul are calitatea de partener;  
 relaționarea cu beneficiarii activităților instituției; 
 participarea la acțiuni de cunoaștere a categoriilor de beneficiari și investigarea 

publicului țintă;  
 comunicare eficientă și promptă cu partenerii locali, naționali și internaționali.  

 
Identificarea funcției 
Gradul profesional/treaptă profesională: debutant 
Vechimea în specialitatea necesară:    - 
Condiții specifice privind ocuparea postului: 
Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
Perfecționări (specializări): Cursuri de perfecționare permanentă, atât prin participarea la acțiuni 
organizate de instituții de specialitate cât și prin studiu individual   
Cunoștințe de operare/programe pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Office, Internet –  nivel 
avansat  
Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleză și/sau germană la nivel avansat C1 
Abilități, calități și aptitudini necesare: 

- Abilități de comunicare cu presa;  
- Abilități pentru activități cu publicul de diverse categorii de vârstă; 
- Bună cunoaștere a mediului on-line și a celui digital de specialitate; 
- Creativitate în comunicare culturală;  
- Comunicare eficientă și promptă;  
- Capacitatea de a rezolva eficient problemele; 
- Capacitatea de asumare responsabilități; 
- Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite; 
- Spirit de inițiativă; 
- Capacitatea de planificare și organizare a timpului de lucru; 
- Capacitatea de a lucra independent; 
- Capacitatea de a lucra în echipă; 
- Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate; 
- Capacitatea de relaționare; 
- Integritatea morală și etică profesională; 



- Abilități de planificare, organizare, coordonare; 
- Asumarea responsabilității.  

 
Cerințe specifice (călătorii frecvente, delegări, detașări) :  

 Însușirea metodelor și tehnicilor actuale și de perspectivă în marketing și relații publice. 

 Disponibilitatea deplasării în țară și străinătate pentru promovarea activităților culturale 
ale muzeului.  

 
Competența managerială(cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale):  -  
 
Atribuții: 
 

1. Activitatea de cercetare și valorificarea cercetării: 

- Participă la activitatea de cercetare-documentare în domeniul marketingului (sondaje, studii 
de piață, arhivare date statistice pentru elaborare plan de marketing și strategii de 
comunicare).  

 
2. Activități specifice: 

- redactare comunicate de presă; 
- organizare conferințe de presă; 
- susținere declarații de presă și informări publice;  
- postări periodice despre activitatea muzeului;  
- monitorizare presă și arhivare dosare de presă; 
- furnizare de informații pentru actualizarea site-ului;  
- administrează parteneriatele media și de publicitate pentru promovarea activității muzeului pe 

spații publicitare stradale, TV și radio; 
- gestionează imaginea instituției și implementează măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;  
- administrează activitățile de valorificare a materialelor de promovare a instituției; 
- se implică în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare internă, europeană și 

internațională pe probleme de marketing; 
- asigură comunicarea eficientă și promptă cu partenerii locali, naționali și internaționali;   
- inițiază și dezvoltă baze de date pentru fidelizarea publicului muzeului;  
- relaționează cu persoanele apropiate de activitățile muzeului, reunite într-un Club al muzeului 

pentru certificarea apartenenței la lumea muzeului și fidelizare;  
- colaborează cu toate celelalte secții și compartimente ale muzeului în vederea mediatizării 

acțiunilor și activităților instituției; 
- coordonează activitatea de voluntariat a elevilor și studenților din cadrul muzeului; 
- reprezintă muzeul la târguri de turism locale, regionale, naționale şi internaționale;  
- se implică și participă la organizarea de activități culturale și educaționale.   

 
3. Alte activități: 

- întocmește săptămânal raport de activitate; 
- se îngrijește de funcționarea aparaturii pe care o are în dotare (computer, reportofoane etc.); 
- respectă Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare; 
- aplică normele de securitate în muncă și normele PSI; 
- păstrează confidențialitatea asupra documentelor și aspectelor profesionale privind activitatea 

instituției ce ar putea prejudicia interesele acesteia;  
- se îngrijește permanent de ținută, să fie o persoană agreabilă, tolerantă și amabilă; 



- îndeplinește orice alte atribuții, date în competența sa, de către manager și șef serviciu 
Valorificarea Patrimoniului.  

 

Limite de competență: La nivelul postului 
Delegarea de atribuții: conform dispozițiilor managerului 
Sfera relațională: 
Intern: 

a) Relații ierarhice: 
- subordonat față de: șef serviciu Valorificarea Patrimoniului 
- superior pentru: - 

b) Relații funcționale:  
- colaborează cu personalul de conducere și execuție al instituției. 

       c)   Relații de reprezentare: 
Extern: 

a) cu autorități și instituții publice: Colaborează cu specialiști din același domeniu din țară și 
stăinătate 

b) cu organizații internaționale: -  
c) cu persoane juridice private: Colaborează cu specialiști din același domeniu din țară și 

stăinătate.  
 
Întocmit de: șeful ierarhic: 
Numele și prenume:  
Funcția de conducere:  
Semnătura: 
Data întocmirii: 
 
Luat la cunoștință de către ocupantul postului: 
Numele și prenumele:  
Semnătura: 
Data: 
 
Contrasemnează: 
Numele și prenumele: 
Funcția de conducere: 
Semnătura: 
Data: 
 

 


