
     

Jesteś studentem dowolnego roku i kierunku 

studiów, szukasz ciekawego i unikatowego miejsca 

na odbycie obowiązkowych praktyk, chciałbyś 

nauczyć się czegoś więcej niż kserowanie 

dokumentów i adresowanie kopert, jesteś osobą 

aktywną i komunikatywną, znasz język angielski 

(mile widziane), swobodnie posługujesz się kompu-

terem? Ta oferta jest dla Ciebie! 

Ciekawy program stażu lub praktyk dostosowany 

do Twoich indywidualnych potrzeb 

Pracę w dużej organizacji pozarządowej 

Pracę w zgranym i profesjonalnym zespole 

Współpracę z ekspertami i specjalistami z danego 

obszaru 

Możliwość rozwoju oraz realizacji własnych 

pomysłów w ramach działań organizacji 

Unikalna wiedzę o mechanizmach programowania 

Funduszy Europejskich 

Biuro w centrum Warszawy 

Oferujemy: 

Kontakt: 

Fundacja Aktywizacja 

ul. Chałubińskiego 9 lok 9a, 

02-004 Warszawa 

tel. 22 654 75 51 

e-mail: chalubinskiego.waw@idn.org.pl 

STAŻYSTA/PRAKTYKANT/WOLONTARIUSZ 

FUNDACJA AKTYWIZACJA poszukuje osób na 

stanowisko: 

POSZUKIWANY  POSZUKIWANA 

? 
? 

? 

www.aktywizacja.org.pl 

Razem z Tobą dokonamy wyboru, jaki zakres działań i zadań 

chciałbyś z nami realizować. Program praktyk/stażu dostosujemy 

do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości, opierając się na 

jednym lub kilku z wybranych OBSZARÓW 

PROMOCJA i KOMUNIKACJA 

Obsługa mediów społecznościowych - Facebook, LinkedIn, Twitter 

Opracowywanie treści na stronę www 

Redagowanie materiałów promocyjnych, tekstów, publikacji 

Organizacja wydarzeń, konferencji, spotkań, kontakty z mediami 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

Przygotowywanie elementów projektów finansowanych z EFS 

Wsparcie działań w ramach projektów realizowanych w Fundacji 

Dostęp do unikatowej wiedzy z obszaru Funduszy Europejskich 

Programowaniu Funduszy Europejskich (to znacznie więcej niż 

projekty) 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Tworzenie innowacyjnych usług dla sektora biznesowego 

Research, tworzenie baz danych i list mailingowych 

Przygotowywanie ofert współpracy i bieżąca administracja 

Nawiązywanie współpracy z klientem biznesowym, udział 


w spotkaniach 


FUNDRAISING 

Współtworzenie strategii fundraisingowej Fundacji 

Nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych 

Udział w tworzeniu kampanii fundraisingowych 

Storytelling – budowanie wizerunku w oparciu o atrakcyjną 


narrację
	

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod adresem dariusz.gosk@idn.org.pl 

W wiadomości prześlij swoje CV i napisz nam kilka słów o sobie…od siebie :) 

Jeżeli potrafisz coś ciekawego i wyjątkowego (a o czym nie piszemy wyżej) - nie zapomnij o tym wspomnieć 

Do aplikacji załącz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych 

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnością, nasz lokal dostosowany jest dla osób poruszających się na wózku 

www.aktywizacja.org.pl



