OGŁOSZENIE O WOLNYCH STANOWISKACH
W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DLA MIASTA TORUNIA”

Stanowisko: Specjalista ds. animacji
Miejsce pracy: Toruń
Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” to stowarzyszenie zarejestrowane w 2016r, w skład
którego wchodzą przedstawiciele sektora publicznego (Gmina Miasta Toruń, Centrum KulturalnoKongresowe Jordanki, MPO, Toruńskie Wodociągi, Toruńska Infrastruktura Sportowa), sektora
gospodarczego (m.in. Kujawsko – Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan, Wyższa Szkoła
Bankowa w Toruniu, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości) sektor społeczny – 38
organizacji pozarządowych, sektor mieszkańców.
Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” do 2023 roku będzie wdrażać Lokalną Strategię
Rozwoju finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania "Dla
Miasta Torunia”
KRS 0000595130
ul. Wały Gen.
Sikorskiego 8 lok. 63c
87-100 Toruń
adres do
korespondencji
ul. Warszawska 8/8
87-100 Toruń
telefon informacyjny
konkursu:
794 – 687 – 100
strona www:
www.dlatorunia.pl
e-mail:
biuro@dlatorunia.pl

Zadania na stanowisku:
1)
2)

realizacja działań zaplanowanych w planie komunikacji LSR,
Inne działania informacyjno - promocyjne w zakresie animacji lokalnej i
współpracy z partnerami Stowarzyszenia nie ujęte w planie komunikacji
LSR, ale pozwalające osiągnąć cele komunikacji LSR,
3) nawiązywanie, podtrzymywanie dobrych relacji z instytucjami
działającymi na rzecz osób defaworywoanych w ramach LSR
4) tworzenie materiałów promocyjno – informacyjnych,
5) współpraca z dostawcami, realizatorami poszczególnych działań ujętych
w planie komunikacji LSR,
6) wyszukiwanie i negocjowanie z potencjalnymi dostawcami i
wykonawcami,
7) aktywne wychodzenie z inicjatywami doskonalącymi plan komunikacji
LSR,
8) prowadzenie spotkań, szkoleń, eventów, doradztwa,
9) administrowanie i rozliczanie działań zaplanowanych w planie
komunikacji LSR,
10) organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez
Stowarzyszenie,
11) monitorowanie stopnia osiągania wskaźników ujętych w planie
komunikacji,
12) tworzenie planów operacyjnych i szczegółowych harmonogramów
działań w ramach planu komunikacji LSR;

OGŁOSZENIE O WOLNYCH STANOWISKACH
W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DLA MIASTA TORUNIA”
Aplikacje proszę
przesyłać do

15.09.2016 roku
na adres:
ul. Warszawska 8/8
87-100 Toruń
z dopiskiem
„rekrutacja_specjalista
ds. animacji”
lub
na adres mailowy:
biuro@dlatorunia.pl
w tytule wiadomości
„rekrutacja_specjalista
ds. animacji”

Wymagania:
1)
2)
3)
4)
5)

doświadczenie zawodowe minimum 2 lata na stanowisku związanym z
marketingiem, promocją, PR lub pokrewnym,
biegła obsługa komputera i Internetu,
prawo jazdy kat. B,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
wysoki poziom zdolności komunikacyjnych;

Mile widziane także:
1)
2)
3)
4)

znajomość problematyki funduszy unijnych,
doświadczenie w obszarze aktywnej integracji, aktywizacji społecznej i
zawodowej,
rozwinięte kompetencje społeczne, komunikacyjne, w tym zdolność do
wystąpień publicznych,
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wystąpień, moderacji;

Oferta:
1)
2)
3)

zatrudnienie na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony,
elastyczność czasu pracy,
możliwość realizacji działań niestandardowych, rozwojowych;

Ocenie będą podlegały aplikacje zwierające:
- CV z opisem doświadczenia zawodowego
- List motywacyjny
- Dokumenty potwierdzające wymagania (wg uznania kandydata np.: kopie certyfikatów, oświadczenia, listy
referencyjne w analogicznym do wymagań obszarze i inne…)
W aplikacji proszę uwzględnić oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.081997 roku o Ochronie Danych
Osobowych: tekst jednolity: Dz.U.z 2002r.Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Osobą kontaktową w sprawie rekrutacji jest:
Emilia Szypryt, Dyrekrtor Biura LGD „Dla Miasta Torunia”

