
EFdeN recrutează studenți și tineri pasionați de 
sustenabilitate 
 
Până în prezent EFdeN a participat la două ediții ale competiției Solar Decathlon, cel mai 
mare concurs de case sustenabile și tehnologii integrate din lume. Anul acesta EFdeN se 
pregătește pentru cea de-a treia ediție a concursului internațional, dar și pentru lansarea 
unui nou proiect propriu.  
 
Între 3 - 12 Martie EFdeN recrutează persoane noi, doritoare să intre în echipă pe unul din 
următoarele proiecte, specializări și roluri: 
 

Proiectul Solar Decathlon 
Europe 2021 

Prototipul de oraș 
sustenabil 

EFdeN General 

● Mecanice 
○ Eficienta energetica 
○ Executie Mecanice 
○ Coordonator HVAC 

● Site operations 
○ Coordonare și 

organizare șantier 
● Electrice 
○ Lighting designer 
○ Energy management 

● Arhitectură Generala 
○ Analize cladire  
○ Responsabil 

materiale 
○ BIM 

● Arhitectură Interior 
○ Arhitect de interior 

● Automatizare 
○ Coordonator 

Automatizare 
○ UX/Design 
○ Electronica (EL + 

Automatizare) 

● Arhitectură 
○ Research și 

dezvoltare concept 
○ Design de produs 
○ Graphic designer 
○ User experience 

● Urbanism 
○ Research și 

dezvoltare concept 
○ Mobilitate urbană 
○ Graphic designer 

● Electrice + energii 
regenerabile 
○ Electrical 

Consumers 
Designer 

○ PVs & Storage 
Designer 

○ Lighting Designer 
○ Research Inovație 

& Sustenabilitate 
○ Energy 

management 

● Comunicare 
○ Copywriter 
○ Persoana foto/video 
○ Social Media 

Manager 
● Fundraising 
● Health & Safety 
● Human Resources 

 



 

Colaborarea este cheia unui proiect reușit, astfel ca totul pornește de la echipă și 
siguranța acesteia, astfel că ai șansa să ocupi un loc în unul dintre departamentele de: 

Comunicare: 

● Copywriting 
● Foto/video 
● Social media manager 
● Evenimente 
● Fundraising 

Human Resources: 

● Organizare 
●  Psihologie 
●  Comunicare  

        Health & Safety  

● Sănătate și siguranță în muncă 
 
 
Până pe data de 15 Martie, cei interesați au timp să se înscrie pe site-ul EFdeN prin 
completarea formularului de recrutare și trimiterea CV-ului: 
https://efden.org/efden-recruteaza/  
 
 
 

● Automatizări 
○ Automation 

Designer 
○ App developers 
○ User experience 

● Site operations (civile) 
○ Coordonare și 

organizare șantier 
○ Calcule și simulări 

● Peisagism 
○ Design 

https://efden.org/efden-recruteaza/


Ce reprezintă EFdeN? 
 
EFdeN este o echipă de tineri dornici să transforme standardele de trai prin intermediul              
inovațiilor în domeniul construcțiilor și promovarea unui stil de viață sustenabil.  
 
Testimoniale: 
 
„O propunere cât mai concretă pentru rezolvarea problemelor actuale”-președintele României,          
Klaus Iohannis 

 
„EFdeN reprezintă un exemplu de inovație și inginerie românească”- ambasadorul SUA în            
România, Hans Klemm 

 
„EFdeN dovedește că România este pregătită să proiecteze și să construiască sustenabil”            
-Monica Ardelean, CEO ROGBC  
 
EFdeN dezvoltă locuințe solare cu scop educațional și de cercetare, alături de produse             
sustenabile și module educaționale atât pentru studenți, specialiști, cât și pentru publicul larg.  
 
Casele EFdeN 4C și EFdeN Signature au fost deschise pentru vizionare în curtea complexului              
Băneasa Shopping City înainte de a fi transportate la concursurile Solar Decathlon din Versailles,              
respectiv din Dubai. Casa EFdeN Signature se află în ultimul stadiu al procesului de construcție.  
La concursul Solar Decathlon din Dubai, echipa EFdeN a obținut locul 4 la nivel mondial,               
realizând cea mai bună performanță din istoria participărilor echipei.  
 
De-a lungul timpului, EFdeN a participat la diferite evenimente precum TED, Energynomics și             
Future Energy Leaders România. Pe lângă evenimentele de specialitate, echipa EFdeN a fost             
prezentă la diferite festivale, cum ar fi Untold și Neversea unde a promovat dezvoltarea              
sustenabilă în rândul tinerilor, prin proiectul Solar Garden. 
 
De ce ar trebui să te alături echipei EFdeN? 
 
EFdeN este o echipă interdisciplinară formată din studenți și tineri care încearcă, prin proiectele              
sustenabile și campaniile de conștientizare, să transforme ideile în realitate.  

● EFdeN este un mediu creat pentru dezvoltare și învățare, unde ai ocazia să-ți pui ideile               
inedite în practică.  

● Începând de la faza de proiectare și până la cea de implementare și testare, proiectele               
EFdeN reprezintă oportunitatea perfectă de a aplica în practică, cunoștințele teoretice pe            
care le-ai dobândit pe perioada anilor de studiu.  

● Participând la Solar Decathlon Europe 2021 ai ocazia să interacționezi cu echipe din             
întreaga lume și să construiești o unitate sustenabilă care se ridică la cele mai înalte               
standarde.  



● Prin participarea la construcția primului prototipul de oraș sustenabil ai ocazia să ai un              
impact direct asupra populației locale, să construiești un mediu de învățare pentru            
generațiile viitoare și un model dezvoltarea sustenabilă din România.  

● Dacă te alături echipei EFdeN ai oportunitatea de a lucra alături de peste 40 de companii                
care ne ajută la implementarea proiectelor și ne oferă ocazia unică de a învăța de la                
specialiști din domeniu.  
 

Ce poți face în echipa EFdeN? 

● Vei avea ocazia să participi la provocarea lansată de noua ediție a competiției Solar               
Decathlon Europe 2021. Fiecare ediție se desfășoară într-o altă țară, aceasta urmând să             
aibă loc la Wuppertal, Germania. 

● Vei avea posibilitatea să pui bazele unui prototip de oraș sustenabil, campusul EFdeN -              
un spațiu în centrul Bucureștiului unde se vor afla 2 dintre cele mai sustenabile case din                
lume înconjurate de 8 zone tematice și 30 de puncte de interes.  

● Vei avea ocazia să participi la educarea publicului prin intermediul unor campanii de             
conștientizare în mediul online și a unor workshop-uri și evenimente fizice pe tema             
sustenabilității atunci când vor fi din nou permise.  
 
Pentru mai multe detalii legate de campania de recrutare, puteți să accesați următorul             
link: https://efden.org/efden-recruteaza/ sau să intrați pe pagina de recrutare de pe           
Facebook: https://www.facebook.com/events/225370399293985/ .  
 

 
 

https://efden.org/efden-recruteaza/
https://www.facebook.com/events/225370399293985/

