Nabór na stanowisko: COACHA w spółdzielniach uczniowskich
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” ogłasza
nabór na stanowisko: COACHA w Spółdzielniach Uczniowskich w Projekcie pn. „Spółdzielczość
uczniowska – pomysł na aktywność obywatelską” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na czas określony 15.05.2013 – 31.05.2014
Ilość osób: 4
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- min. 2 – letnie doświadczenie w świadczeniu wsparcia merytorycznego na rzecz organizacji
pozarządowych
- znajomość metod pracy z młodzieżą
- bardzo dobra wiedza na temat organizacji pozarządowych, spółdzielczości socjalnej i
przedsiębiorczości społecznej
- umiejętność pracy z młodzieżą
- umiejętność obsługi Internetu i pakietu MS Office
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
- pełna zdolność do czynności prawnych
Zakres obowiązków:
- pomoc w powołaniu spółdzielni uczniowskiej w jednej z 4 szkół w powiecie olkuskim
(2 szkoły gimnazjum i 2 szkoły średnie)
- opieka merytoryczna nad nowopowstałymi spółdzielniami uczniowskimi
- opracowanie i wdrożenie strategii działania opartej na 3 projektach: ekonomicznym, edukacyjnym i
społecznym w spółdzielni uczniowskiej
Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy
- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkół, kursów i
szkoleń
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na
adres: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”,
Kolbark, ul. Źródlana 3, 32 – 310 Klucze
z dopiskiem: COACH
w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 roku.
Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002
r. Nr 101, poz.926)

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

