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!PRACA! 
 

Koordynator z duszą zadaniowca 
potrzebny od zaraz! 

 

Szczegóły poniżej 😊 
 

Na zgłoszenia czekamy do 16 września 2019 roku 

 
 
 
 



Poszukujemy osoby, która dołączy do naszego zespołu jako koordynator(ka) projektu 

 „Wsparcie rozwoju instytucjonalnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego 
 w celu zintensyfikowania jej działalności statutowej” 

 
finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności (PROO 1a) 

Działalność fundacji: 

▪ edukacja młodzieży szkolnej w zakresie praw człowieka, budowania postaw obywatelskich i 
kompetencji społecznych realizowana przede wszystkim w formie warsztatów, np.: Akademia 
Młodego Obywatela im. Jana Karskiego, Twoje prawa – moja sprawa, Karski my Hero, stypendia dla 
młodych liderów Georgetown Leadership Seminar na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, 

▪ promocja dziedzictwa oraz wartości Jana Karskiego realizowana w różnych formach m.in. spotkań, 
konferencji, warsztatów, wydarzeń kulturalnych.  

Projekt obejmuje działania służące rozwojowi: 

▪ instytucjonalnemu fundacji m.in. opracowanie strategii organizacji, przygotowanie organizacji i 
wdrożenie fundraisingu, prowadzenie profesjonalnych działań komunikacyjnych i PR, 

▪ Programu Edukacyjnego fundacji służącemu podniesieniu kompetencji społecznych młodzieży.  

Do zadań osoby, której szukamy, będzie m.in. należeć: 

▪ koordynacja i (współ)realizacja działań projektowych 
▪ nadzór nad zakresem, harmonogramem i budżetem projektu 
▪ udział w procesie zatrudniania ekspertów m.in. ds. strategii, fundraisingu, komunikacji i PR oraz 

trenerów do Programu Edukacyjnego (zapytania ofertowe, umowy) 
▪ organizacją spotkań poszczególnych grup warsztatowych (m.in. logistyka, kontakt z uczestnikami, 

sporządzanie notatek z warsztatów) 
▪ nadzorowanie zakupów sprzętu 
▪ gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu 
▪ monitoring i ewaluacja projektu 
▪ wsparcie Menedżera Programu Edukacyjnego   
▪ prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zw. z projektem 

Szukamy osoby, która: 

▪ posiada min. 3-letnie doświadczenie w koordynacji projektów 
▪ chce dalej rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie 
▪ ma wysokie poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania 
▪ jest samodzielna w działaniu, potrafi dobrze organizować pracę swoją i innych osób, nie ma trudności 

z realizacją równolegle kilku zadań 
▪ umie i lubi pracować z ludźmi 
▪ ma wysoką sprawność językową, potrafi pisać i redagować teksty 
▪ swobodnie obsługuje media społecznościowe  
▪ potrafi obsługiwać podstawowe programy wykorzystywane w pracach biurowych (np.: Word, Excel, 

PowerPoint), 

Oferujemy: 

▪ świetną atmosferę w pracy 
▪ zadaniowy charakter pracy (liczy się efekt) /możliwość częściowej pracy zdalnej 
▪ samodzielność w organizacji pracy 
▪ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 2 lata (przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę 

zawartą na okres próbny) z możliwością przedłużenia 
▪ wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2500  zł netto  
▪ pracę w biurze fundacji, w centrum Warszawy 
▪ udział w bardzo ciekawym projekcie z dużym budżetem 
▪ wiele możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności 


