
Witamy ! 

Lubisz politykę, śledzisz nowinki w mediach, ale nie wiesz co z tą wiedzą zrobić ? A może mniej 
interesuje Cię „wielka” polityka, a bardziej nurtują Cię codzienne urzędowe absurdy? Jeśli szukasz 
miejsca, w którym chciałbyś podzielić się swoimi przemyśleniami, niekiedy trudnymi 
doświadczeniami z naszym prawem – To właśnie szukamy Ciebie ! 

Publikuj u nas – nigdy nie wiesz, kto przeczyta Twoją notkę… 

Im bardziej widoczny jesteś w sieci, tym większe masz szanse na karierę w mediach. Politykarnia.pl to 
nie tylko szansa na jeszcze lepszy kontakt z dużą grupą nowych czytelników czy też potencjalnych 
pracodawców, ale także kolejne miejsce, w którym pojawi się Twoje nazwisko,  jeżeli sobie tego 
życzysz. 

Potrafisz pisać o swoich poglądach, masz dobry kontakt z ludźmi – u nas zdobędziesz doświadczenie, 
które w przyszłości zaprocentuje. Dołącz do naszej ekipy ! 

W związku z tym poszukujemy odpowiednich osób na stanowisko: 

Praktykanta 
 

Miejsce pracy: On-Line 
 

Poszukujemy osób chętnych do odbycia  3 miesięcznych praktyk. Jako twórca i „dostawca” treści 

odpowiadać będziesz za umieszczanie na witrynie różnych materiałów – przede wszystkim tekstów, 

ale także obrazów i dokumentów – zależnie od wymagań administracyjnych. Z czasem możliwy jest 

awans na stanowisko redaktora. 

Wymagamy: 

- wysokiej kultury osobistej 
- znajomości obsługi serwisów społecznościowych 
- szerokiego zainteresowania gospodarką, ekonomią i polityką 
- umiejętności pracy pod presją czasu 
- kreatywności, innowacyjności i spostrzegawczości na zachodzące zmiany 
 
 

Oferujemy: 
 

-   możliwość rozwoju warsztatu pisarskiego 
-   perspektywę prowadzenia inspirujących dyskusji i debat  
-   szansę na publikowanie tekstów w różnej formie pod własnym nazwiskiem 
- kontakt z osobami o podobnych obszarach zainteresowań, mogących być potencjalnymi 
pracodawcami w przyszłości 
-   możliwość dalszej współpracy po zakończeniu praktyk 
-   referencje od pracodawcy 
 

http://politykarnia.pl/


 

Obowiązki: 
 
Do obowiązków praktykanta w ujęciu dziennym należeć będą: 
 
- opracowanie 1 autorskiego artykułu (ok. 2500 znaków)  na stronę główną w dziale „informator”; 

- opracowanie 1 autorskiego artykułu (ok. 2500 znaków)  na stronę główną w dziale „gorące tematy”; 

- opracowanie 3 "zajawek" na forum (ok. 300 znaków)  - czyli 3 szerszych tematów zachęcających do 

dyskusji; 

 

- aktywność na Facebook.pl,  Wykop.pl,  Twitter.com- 3 posty (ok. 150 znaków)  ; 

- uzupełnienie zakładki "leksykon" o 2  pozycje; 

- uzupełnienie zakładki "ustawy pod lupą" o 2 ustawy, które budzą sensację lub mają istotny wpływ 

na życie społeczeństwa; 

 

- uzupełnienie zakładki „kącik satyryczny” o 2 grafiki/wpisy/opisy; 

 

- aktualizacja każdej z kategorii w zakładce „stan państwa”; 

 

- aktywność  (10 postów) na forum ; 

 

- zgłaszanie błędów, uwag oraz pomysłów mających na celu usprawnienie witryny; 

 
 
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o przesłanie CV  z dopiskiem:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Politykarnia.pl dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego oraz przyszłych procesów 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926 z 
późniejszymi zmianami). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie 

dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania.” na adres: politykarnia.pl@gmail.com 

Termin zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2013 roku. 

Praktyki mają charakter bezpłatny 

 


