OFERTA PRACY:
KOORDYNATOR(KA) PROJEKTÓW ESC
Kim jesteśmy?
Fundacja MODE – Move and Develop Foundation jest organizacją skupiającą się na wspieraniu
mobilności i edukacji wśród młodzieży i dorosłych, ze szczególnym naciskiem na przygotowanie
beneficjentów do sprostania wyzwaniom rynku pracy.
Celem organizacji jest zapewnienie wysokiej jakości mobilności dla uczniów i studentów, chcących
sprostać wyzwaniom związanym z edukacją, szkoleniami i stażami w innych krajach. Założyciele
uważają, że poprzez takie działania można wzmocnić podstawowe wartości Unii Europejskiej,
a beneficjentom można zapewnić unikalne doświadczenie edukacyjne, którego w inny sposób nie
można by uzyskać.

Fundacja dąży do osiągnięcia swoich celów poprzez wykorzystanie środków finansowych na poziomie
europejskim, krajowym i lokalnym. Program Erasmus+ i Europejski Fundusz Społeczny są głównymi
źródłami finansowania organizacji, ale wiele innych programów na różnych poziomach zapewnia
dodatkowe możliwości mobilności i rozwoju dla beneficjentów. Doświadczenie i profesjonalne sieci
personelu w zakresie mobilności pozwalają Fundacji stawiać czoła wyzwaniom i zapewniać wysoką
jakość szkolenia zawodowego.

Jesteśmy członkami wielu międzynarodowych sieci i stowarzyszeń.

Zakres obowiązków
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✓
✓
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kompleksowa koordynacja projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności: rekrutacja
wolontariuszy; organizacja wsparcia w projekcie, m.in. szkoleń, doradztwa, mentoringu; zarządzanie
budżetem projektu; przygotowywanie harmonogramów, monitoring uczestników i wdrażanych działań;
przygotowanie dokumentacji projektowych i raportów; logistyczna obsługa projektu
komunikacja z krajowymi i zagranicznymi partnerami oraz z instytucją finansującą
pisanie wniosków projektowych
współpraca z wolontariuszami lokalnymi
promocja i rozpowszechnianie rezultatów projektów
nadzór nad pracą kadry merytorycznej (m.in. trenerów, doradców)
przeprowadzanie szkoleń pre-departure dla uczestników wyjeżdżających na projekty
bieżąca komunikacja z uczestnikami projektów, udzielanie im niezbędnych informacji i wsparcia

Wymagania
Ta praca jest dla Ciebie jeśli:
✓
znasz język angielski na poziomie min. B2 – warunek konieczny
✓
jesteś osobą wielozadaniową
✓
jesteś osobą samodzielną i potrafisz sprawnie rozwiązywać problemy – warunek konieczny
✓
lubisz ludzi i jesteś osobą uśmiechniętą
✓
sprawnie posługujesz się komputerem i oprogramowaniem biurowym
✓
masz zdolności organizacyjne, potrafisz organizować swoją pracę
✓
jesteś osobą empatyczną
✓
jesteś osobą staranną, o wysokiej kulturze osobistej
Dodatkowym atutem będzie:
✓
doświadczenie w pracy w NGO
✓
doświadczenie związane z wyjazdami na projekty finansowane z Erasmus+ (takie jak EVS/ESC, wymiany
młodzieżowe)
Oferujemy
✓
✓
✓
✓
✓
✓

pracę w środowisku międzynarodowym
rozwój i zdobywanie doświadczenia
możliwość poznawania ludzi z Europy
wyjazdy na szkolenia i spotkania zagraniczne
pracę w fantastycznym zespole i miłej atmosferze
możliwość pracy w oparciu o umowę o pracę lub B2B

Jeśli jesteś zainteresowany(a) ofertą, prześlij nam swoje CV na adres:
rekrutacja@modefoundation.com
Koniecznie w tytule e-maila napisz: Koordynator(ka) wolontariatu ESC
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację MODE – Move and Develop Foundation dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).”

