
 
 

 

Oferta praktyk 

Stanowisko:  Pośrednik pracy wolontariackiej – pracownik biurowy.  

Gdzie:    Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach 

Opis stanowiska: 

• Przygotowywanie ofert pracy wolontariackiej, 

• Kontakt i współpraca z partnerskimi organizacjami pozarządowymi, 

• Systematyczne prowadzenie spotkań dla osób chcących zostać wolontariuszami, 

• Stała obsługa skrzynki mailowej, podstawowych elementów strony www, fanpagu oraz newsletera, 

• Obsługa telefoniczna interesariuszy, 

• Kontakt z mediami, udzielanie wywiadów, 

• Rekrutacja wolontariuszy do programów wolontariackich oraz wydarzeń akcyjnych, 

• Tworzenie baz danych, 

• Prowadzenie korespondencji pocztowych, 

• Obsługę pocztowej skrzynki nadawczej oraz odbiorczej, 

• Wsparcia logistyczne w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań, 

• Tworzenie i prowadzenie dokumentacji biurowych,  

• Cykliczne raportowanie efektów pracy do Zarządu Stowarzyszenia, 

Wymagania: 

• Wykształcenie minimum średnie maturalne, 

• Łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność, 

• Umiejętność podejmowania szybkich decyzji, planowania pracy, 

• Dobra organizacja pracy, 

• Umiejętność pracy w grupie, komunikatywność,  

• Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

• Dyspozycyjność około 20 godzin tygodniowo, 

• Dobra znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 

• Język angielski co najmniej na poziomie B1, 

Oferujemy: 

• Zdobycie cennego doświadczenia popartego zaświadczeniem jednego z najbardziej aktywnych 

Stowarzyszeń w województwie świętokrzyskim, 

• Umowę zlecenie, 

• Możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, 

• Elastyczny czas pracy, 

• Stałe wsparcie doświadczonego Członka Zarządu Stowarzyszenia i przygotowanie do wykonywania 

zadań, 

• Możliwość nawiązania stałej współpracy i większego zaangażowania w pracę Stowarzyszenia, 

• Pierwszeństwo w udziale w międzynarodowych projektach w ramach oferty Regionalnego Centrum 

Wolontariatu w Kielcach, zwolnienie z opłat za uczestnictwo, 

• Zaświadczenie/certyfikat 

 



 
 

 

 

>>> TERMIN NABORU: 20.10.2019 r. <<< 

Zainteresowany(a) ? 

Aplikacje zawierające: list motywacyjny oraz CV z aktualnym zdjęciem należy wysyłać na adres: 

kontakt@centrumwolontariatu.eu 

 

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej  

i przyszłych rekrutacji 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Kielcach,  

ul. Żeromskiego 36, 25-370 Kielce, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 

6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu 

Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 

 


