Dołącz
do
zespołu
Programu
„PROJEKTOR
–
wolontariat
studencki”.
Naszym celem jest dotarcie do dzieci i młodzieży z małych miejscowości z aktywnością
i wiedzą studentów, którzy przekazują pozytywne wzorce osobowe i swoją postawą
zachęcają uczniów do dalszego rozwoju.
Tak wygląda nasz Program. Chcesz doświadczyć tego w praktyce?
Szukamy pomysłowej osoby która zajmie się prowadzeniem
komunikacji i rozliczeń z odbiorcami Programu.
Miejsce pracy: Lublin
Czekają na Ciebie takie wyzwania jak:









angażowanie studentów do Programu, głównie poprzez nawiązywanie
i utrzymywanie kontaktu z wolontariuszami,
wsparciu działań wolontariuszy: rozliczanie projektów, udzielanie porad,
pomoc w kontakcie z Zespołem Programu,
koordynacja i ewaluacja pracy wolontariuszy,
organizacja wydarzeń integracyjnych i programu wsparcia dla wolontariuszy,
reprezentowanie Programu w środowisku akademickim czy biznesowym,
dbanie o biuro, wysyłka i odbiór korespondencji,
udział w pracach organizacyjnych Programu,
realizacja innych zadań wynikających z realizacji celów Programu.

Jesteś gotowy/a, aby dołączyć do naszego zespołu jeżeli jesteś:







posiadasz wyższe wykształcenie,
posiadasz min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
cechują Cię: rzetelność, kultura osobista, umiejętność współpracy, umiejętność
organizacji i planowania pracy, samodzielność i odpowiedzialność,
kontakt z drugim człowiekiem jest dla Ciebie bardzo ważny – na co dzień budujesz
z ludźmi dobre relacje i wiesz jak to robić także w pracy,
potrafisz zarządzać budżetem, wiesz, jak przygotować harmonogram działań,
potrafisz wyznaczać priorytety, stworzyć raport z postępu pracy,
lubisz porządek w dokumentacji projektowej.
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Dlaczego warto nas wybrać:




zapewniamy przyjazną i inspirującą atmosferę współpracy z naszym Zespołem,
możesz realizować własne pomysły, cenimy samodzielność i proaktywność
w działaniu,
oferujemy możliwość rozwoju w jednym z Programów Społecznych w Polsce.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie mailem CV i listu motywacyjnego na adres:
rekrutacja@projektor.org.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Podejmij wyzwanie i rozwijaj Projektor razem z nami.
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