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4 POSTURI – DIRECTIA DEZVOLTAREA AFACERILOR –                               

RUBIKHUB 

ABOUT US 

Suntem o echipa mică dar cu visuri mărețe și o misiune curajoasă! 

Echipa Rubik Hub reunește și dezvoltă comunități care au un interes comun, dezvoltarea ecosistemului 

antreprenorial românesc. Pentru că suntem adepții principiului “Think BIG, act SMALL!”, focusul nostru 

de astăzi este dezvoltarea regiunii Nord Est a României și formarea generației următoare de fondatori 

cu gândire globală, respectiv companii competitive la nivel global. 

Rubik Hub este mai mult decât un spațiu fizic, este o comunitate a comunităților formată din fondatori 

de startup-uri, antreprenori cu experiență, mentori, investitori, pasionați de inovare, împreună cu care 

dorim să inspirăm, educăm, conectăm și să sprijinim direct pe cei care doresc să devină sau sunt 

fondatori la început de drum și vor să construiască companii de succes global.  

Echipa Rubik Hub este conectată în primul rând prin valorile comune. Dacă și motivația ta principală 

este să creezi impact pozitiv, să dai înainte de a primi, să pui în mișcare și să crești comunitatea de 

startup-uri, dacă ești creativ și curajos, ai super energie, te așteptăm în echipă! 

Căutăm Community Builder pasionat să lucreze cu oamenii și să-i conecteze, care cunoaște puterea, 

specificul și avantajele unei comunități, 2 X Program Builder pasionati să lucreze cu oamenii și să-i 

conecteze, care să asigure implementarea și coordonarea unor programe – de la validarea conceptului 

și planificarea conținutului, până la coordonarea și execuția tuturor elementelor si Space Community 

Admin care să gestioneze, să asigure funcționarea optimă și eficientă a spațiului de co-working Rubik 

Hub. 

 

ABOUT THE ROLE OR WHAT YOU’LL DO – COMMUNITY BUILDER  

Rubik Hub creează cadrul în care toți cei pasionați de viața antreprenorială și implicați într-un fel sau 

altul în dezvoltarea ei se conectează și își unesc forțele pentru a depăși provocările cu care se confruntă 

și pentru a atinge succesul. Fie că vorbim de tineri care își doresc să ajungă viitori antreprenori, 

de fondatori de startup sau de antreprenori cu experiență folositoare celor aflați la început de 

drum, care au calități de mentor sau potențial de investitor, rolul tău va fi să-i conectezi, să-i 

inspiri și să-i antrenezi în misiunea noastră. 

Noi și comunitatea Rubik Hub contăm pe tine că vei identifica/crea concepte de evenimente și 

programe potrivite comunității startup. Vei coordona în întregime implementarea lor, vei atrage 

resursele financiare și umane, vei promova targetat, vei colecta feedback  post eveniment pentru 

îmbunătățirea „produsului”. 
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Obiectivul tău final este să creezi și să implementezi programe care ajută în mod direct fondatori și 

startupuri la început de călătorie antreprenorială să evolueze într-un timp mai scurt decât în mod 

natural. 

ABOUT YOUR SKILLS /ABILITIES  - COMMUNITY BUILDER 

 Crezi în puterea pe care o pot avea proiectele pe care le realizezi;  

 Ai o gândire creativă și îți dorești originalitatea fiecărui proiect pe care îl livrezi; 

 Îți place să lucrezi cu oamenii, să îi inspiri, să-i conectezi și să-i ajuți să progreseze; 

 Ai putere de convingere și vorbești cu pasiune despre orice lucru în care crezi; 

 Poți să dezvolți proiecte de la o simplă nevoie/idee, iar atenția la detalii este prioritară;  

 Lucrezi pe obiective, ești focusat și structurat în gândire; ai abilități de organizare și sistematizare a 

activităților; 

 Ești curajos – atunci când crezi în ceva, nu ți-e teamă să le arăți și celorlalți. Nu ți-e teamă să încerci; 

 Ești motivant și cu inițiativă. Te oferi voluntar pentru lucruri și acțiuni noi;  

 Te preocupă rezultatele și îmbunătățirea continuă; 

 Ești un bun cunoscător al limbajului cursiv și coerent, al metodelor și canalelor de comunicare;  

 Te înțelegi foarte bine cu noțiunea de „termen-limită”; 

 Ai abilitatea de a lucra în mod flexibil, atât independent cât și împreună cu echipa; 

 Ești familiar(ă) cu nume precum Sam Altman, Brad Feld, Paul Graham, Dustin Moskovitz  

 Comunici fluent în limba engleză. 

ABOUT THE ROLE OR WHAT YOU’LL DO – 2 X PROGRAM BUILDER 

Rubik Edu, Square 1 Bootcamp, Startup Spinner sau Meetups sunt câteva dintre proiectele și 

programele Rubik Hub. Fiecare are conceptele specifice, propriile nevoi de gândire sau livrare și 

propriul „program builder”.  

Rolul tău va fi axat pe supravegherea, implementarea și coordonarea unui program, de la dezvoltarea 

conceptului, publicul țintă și nevoile implementării până la alocarea adecvată a resurselor, în funcție de 

specific și evaluarea post program cu ce a mers bine și lucruri de îmbunătățit. 

Pe tot parcursul activității vei comunica echipei de lucru stadiul și nevoile, vei răspunde solicitărilor din 

partea acesteia și vei înainta, la rândul tău, solicitări. Fiecare proiect va avea grad diferit de 

complexitate, context, utilitate și provocări diferite.  

În gestionarea proiectelor, focusul tău va fi pe comunitatea noastră formată din antreprenori cu 

experiență, fondatori de startup-uri, pasionați de tech și inovare și tineri dornici să devină antreprenori. 
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Programele gândite, la care vei lucra împreună cu echipa, sunt destinate atât comunității deja existente 

cât și atragerii de noi membri.  

 

ABOUT YOUR SKILLS /ABILITIES  - PROGRAM BUILDER 

 Ai o gândire creativă și îți dorești originalitatea fiecărui proiect pe care îl livrezi; 

 Ai abilități de organizare, ești un bun coordonator și un bun coechipier; 

 Te adaptezi cu ușurință în situații diferite, relaționezi ușor și ești un bun comunicator; 

 Ești un bun cunoscător al limbajului cursiv și coerent, al metodelor și canalelor de comunicare;  

 Te preocupă rezultatele și îmunătățirea continuă; 

 Te înțelegi foarte bine cu noțiunea de „termen-limită”; 

 Ești orientat către a oferi ajutorul tău echipei; 

 Ai un interes ridicat pentru a învăța, a te documenta și a fi la curent cu tendințele la nivel global; 

 Crezi cu tărie că detaliile fac diferența și asigură succesul și autenticitatea; 

 Lucrezi pe obiective, strategic și focusat; 

 Comunici fluent în limba engleză.  

ABOUT THE ROLE OR WHAT YOU’LL DO – SPACE COMMUNITY ADMIN 

Rubik Hub este mai mult decât un spațiu fizic, este o comunitate, dar spațiul de co-working, cu poveste 

și funcționalitate specifică fiecărei zone, trebuie să asigure confortul celor care sunt în trecere sau 

rămân pentru mai mult timp.  

Rolul tău va fi acela de a întâmpina vizitatorii Rubik Hub și de a le oferi tururi ghidate ocazionale ale 

spațiului, prezentând povestea Rubik Hub și oferind detalii tehnice, utile, despre zonele principale ale 

spațiului. 

Va trebui să gestionezi și să organizezi utilitățile, să asiguri buna funcționare a infrastructurii audio-

video, a rețelei media (calculatoare, video-proiectoare, microfoane, routere și servere, sisteme de 

operare) și să oferi asistență tehnică în organizarea evenimentelor sau la solicitarea echipei.  

De asemenea, vei asigura administrarea relației cu furnizorii de utilități (pază, curățenie, întreținere, 

protocol, aprovizionare, etc), buna funcționare a spațiilor sanitare, a bucătăriei și a instalațiilor.  

Toate consumabilele și materialele promoționale vor fi în gestiunea ta, deci vei răspunde de evidența și 

alimentarea stocului. 

Vei gestiona calendarul de evenimente și activități desfășurate în incinta Rubik Hub și vei oferi 

informații cu privire la disponibilitatea spațiului. 
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Se poate întâmpla ca o țeavă să se spargă, ca furnizarea apei să se oprească sau ca piesele de mobilier 

să necesite reparație și de aceea avem nevoie de tine, omul priceput la toate.  

ABOUT YOUR SKILLS /ABILITIES  - SPACE COMMUNITY ADMIN 

 Ai o gândire constructivă și bune abilități de gestionare; 

 Acționezi eficient în situații limită și anticipezi „catastrofele”; 

 Ai abilități tehnice de operare PC și audio-video; 

 Ești priceput, ai spirit de gospodărire și nu îți place să irosești resurse; 

 Îți place să oferi sprijin și să comunici; 

 Te preocupă rezultatele și îmunătățirea continuă; 

 Ești orientat către lucrul în echipă; 

 Te înțelegi foarte bine cu noțiunea de „termen-limită”; 

 Comunici fluent în limba engleză; 

 Te pot avantaja studiile superioare in domeniul tehnic. 

EDUCATION/EXPERIENCE 

Mergem pe principiul Learning by doing. Ne dorim să aflăm despre proiecte anterioare la care ai lucrat, 

așadar educația cea mai potrivită este practica și rezultatele de până acum. Portofoliul tău poate vorbi 

despre tine mai mult decât un CV. In plus, apreciem proiecte anterioare de voluntariat! 

ATITUDES AND VALUES 

Echipa Rubik Hub este conectată în primul rând prin valorile comune. Daca le ai și tu cu siguranță vom 

putea construi lucruri mari împreună, dacă nu, este foarte probabil ca noi să nu fim ceea ce cauți tu. 

Suntem o echipă determinată de a crea impact pozitiv în ecosistem, oricând pregătiți să oferim 101% 

pentru îndeplinirea misiunii. Oferim înainte să primim. Suntem optimiști și pozitivi, credem în 

schimbarea în bine. Acționăm mai mult decât vorbim și livrăm promisiunile date. De la oricine avem 

ceva de învățat. Prin modul de a gândi, suntem orientați spre binele celorlalți! 

Dacă te regăsești în descrierea de mai sus, ai o energie vibrantă și crezi în misiunea noastă, vrem să te 

cunoaștem, pentru a face împreună lucrurile să se întâmple.  



 

5 

 

 


