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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

 

 

Fundacja „LIDERZY SUKCESU” zaprasza do składania ofert  w celu wyłonienia osoby na stanowisko 

Animatora lokalnego w ramach projektu: pt. ,,Zielone światło do zmian – aktywizacja 

mieszkańców Gminy Trzydnik Duży” zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

Planowany termin zatrudnienia ustalony został zgodnie z harmonogramem projektu na miesiąc lipiec 

2011r.  

 

I. Wymagania stawiane kandydatom:  
1) Wykształcenie minimum średnie,                                                                                                                                                                  

2) Półroczne doświadczenie w integracji społecznej,  

3) Posiadanie kursu/szkolenia bądź potwierdzenie zajęć odbywanych w toku nauki o tematyce związanej z 

animatorstwem lokalnym, 

4) Załączenie do oferty programu pracy metodą „learning by doing” -   uczenia się przez doświadczenie, 

rozwijania zdolności do organizowania się i budowania relacji opartych na bezpośrednich kontaktach, 

wspólnych wartościach i celach.                                           

 

II. Obowiązki:  

1. Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych połączonych z debatą społeczną w wymiarze 8 godz. 

2. Nadzorowanie godzinnej debaty z udziałem przedstawiciela Urzędu Gminy  

3. Sporządzenie sprawozdania z wykonanej pracy  

4. Bieżące monitorowanie list obecności 

5. Kontakty z zespołem zarządzającym  projektu 

6. Sporządzanie innych niezbędnych dokumentów określonych przez kierownika projektu. 

 

III. Wymagane dokumenty: 
1) CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych,                                                                                                                                                                                 

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w tym  kursu/szkolenia bądź zajęć 

odbywanych w toku nauki o tematyce związanej z animatorstwem lokalnym.                                                                                       

5) Oświadczenie dot. zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,                                                           

6) Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata.                                                                                  

 

Kandydaci proszeni są o składanie ofert wysyłając na adres: Fundacja „ Liderzy Sukcesu”, ul. Kolejowa 49/14, 

23-200 Kraśnik  w zamkniętych kopertach (z adresem do korespondencji i tel. kontaktowym) z dopiskiem: 

Konkurs  w ramach projektu  ,,Zielone światło do zmian- aktywizacja mieszkańców Gminy 

Trzydnik Duży”  w terminie do dnia 14 lipca 2011 roku. 

                                                                                                                 

Wyboru osób dokona zespół w składzie Kierownik Projektu i Pracownik biura projektu.                                                      

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.liderzysukcesu.firmowo.net oraz 

www.trzydnik.lubelskie.pl  , a także  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym.  

Po rozstrzygnięciu konkursu – złożone dokumenty nie będą zwracane kandydatom. 

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr  tel. 0665020695.    

 

 


