
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POMOCOWYCH  

W GORZOWIE WLKP. 

 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY 

ANIMATOR DS. DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH 

w ramach projektu „Lubuskie Młodzieżą Silne!” Współfinansowanego                  

z Funduszy Unii Europejskie  –Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 

Osoby młode na rynku pracy. 1.4 Młodzież solidarna w działaniu  

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: 

Związek Organizacji Pomocowych 

ul. Przemysłowa 53 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

2. STANOWISKO PRACY:  

ANIMATOR DS. DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH -1osoba - 1 etat 

 

3. ZAKRES DZIAŁAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 

 Wsparcie młodzieży do podjęcia działalności w organizacjach 

pozarządowych, zaangażowaniu się uczestników projektu w wolontariat 

oraz na każdym etapie realizacji projektu. 

 Wprowadzanie młodzieży do instytucji działających na rzecz dobra 

wspólnego i aktywizowania w formule wolontariatu. 

 Współpraca z podmiotami sektora publicznego i organizacji 

pozarządowych działających w sferach usług społecznych. 

 Odpowiedzialność za zdobycie podmiotów u których uczestnicy projektu 

będą świadczyć usługi wolontariackie. 

 Prowadzenia niezbędnej dokumentacji merytorycznej. 

 

4. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1) Wykształcenie: preferowane co najmniej średnie. 

2) Znajomość podstaw pedagogiki, socjologii, prawa oraz rynku pracy. 

3) 5 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

 

 



 

 

5. WYMAGANIA DODATKOWE: 

Cechami pożądanymi kandydata będą:  

1) odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, twórcze 

podejście do problemu, dociekliwość i analityczne podejście; 

2) wykazywanie zaangażowania w pracę i inicjatywa; 

3) empatia, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, cierpliwość, 

uczynność, sumienność; 

4) rzetelność i dobra organizacja czasu pracy; 

5) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, 

odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań; 

6) wysoka kultura osobista. 

 

6. INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: 

1) praca w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Wolontariatu (ul. Herberta 3,      

66-400 Gorzów Wlkp.); 

2) wymiar czasu pracy: 1 etat w systemie jednozmianowym; 

3) umowa o pracę. 

 

7. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (cv); 

2) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na 

wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia pracownik zostanie 

skierowany na wstępne badania lekarza do lekarza medycyny pracy); 

3) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie i kwalifikacje; 

4) referencje z poprzednich miejsc pracy, stażu, praktyk zawodowych. 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do 

wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów. 

 

Wymagany dokument aplikacyjny –cv należy opatrzyć  klauzulą oraz 

czytelnym podpisem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą     



z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 

1000).” 

 

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko animatora ds. działań środowiskowych” 

Należy składać w Związku Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp.,      

ul. Herberta 3, II piętro, p.11 osobiście (w godzinach 9:00 -14:00) lub 

listownie w terminie do 29 sierpnia 2019r. do godziny 12:00 (liczy się data 

wpływu).  

Kandydaci spełniający wymagania będą o dalszych etapach i czynnościach 

naboru informowani drogą telefoniczną lub e-mail.  

Gorzów Wlkp. 20.08.2019r. 


