
Căutăm operatori de teren 

 

SC Psiho Proiect SRL Timișoara este o firmă care are în portofoliul de activități derularea unor 

sondaje de opinie. În perioada 15 noiembrie – 15 decembrie vom organiza un studiu de teren în 

localitățile Banloc și Livezile (din județul Timiș), respectiv Plandiste, Hajdučica, Velika Grada 

(Serbia), motiv pentru care suntem în căutare de operatori de teren. 

Activitatea se va desfășura formal prin intermediul unor convenții civile de prestări servicii, toate 

taxele fiind reținute la sursă de către angajator, astfel încât singura grijă a operatorilor va fi 

aceea de a realiza activitățile de teren solicitate în bune condiții. 

Profilul ideal al operatorului de teren căutat: 

- experiență anterioară ca operator de teren (derularea de sondaje de opinie), având 

întâietate cei care au avut colaborări anterioare cu SC Psiho Proiect SRL; 

- o bună cunoaștere a localităților din care vor fi colectate date (de exemplu rezidenți din 

comunele menționate); 

- o bună cunoaștere a limbii sârbe (condiție obligatorie pentru operatorii care vor colecta 

datele din localitățile aflate pe teritoriul Serbiei); 

- disponibilitatea de a participa pe teren (de a se deplasa) de 3-5 ori în perioada 15 nov – 

10 dec pentru aplicarea chestionarelor; 

- seriozitate și conștiinciozitate în aplicarea chestionarelor (colectarea datelor), prin 

respectarea instructajului primit. 

Toți operatorii selectați vor beneficia de o sesiune gratuită de instruire pentru a asigura 

colectarea datelor din teren în condiții cât mai bune. 

Ce oferim / asigurăm? 

- un venit semnificativ în funcție de numărul de chestionare aplicate - venitul net (după 

plata tuturor taxelor) fiind de 10 lei, respectiv de 15 lei per chestionar, în condițiile 

existenței a două tipuri de chestionare (estimând un câștig net de aprox. 800-1000 lei per 

operator); menționăm că plata chestionarelor va fi făcută după colectarea și verificarea 

calității datelor, într-un interval de maximum 15 zile de la momentul încheierii activității; 

- toate costurile legate de deplasarea în localitățile vizate (în cazul non-rezidenților), 

transportul fiind asigurat de către SC Psiho Proiect SRL. 

Cei interesați de această colaborare sunt rugați să-și trimită intenția de participare, alături de 

datele de contact – telefon și e-mail – la adresa afsava@gmail.com (în atenția domnului Florin 

Alin Sava – coordonator activitate), până miercuri, 8.11.2017, inclusiv. Vor fi contactați mai întâi 

cei care îndeplinesc cât mai multe dintre condițiile specificate mai sus (condiții la care se va face 

referire în scrisoarea de intenție). În cazul primirii mai multor cereri decât numărul de operatori 

necesari, în situații de egalitate se va ține cont de ordinea primirii propunerilor.  

06 Noiembrie 2017      Coordonator proiect, 

        Prof.univ.dr. Florin Alin Sava 
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