Program stażowy dla studentów 3, 4, 5 roku studiów
Kim jesteśmy:
Fundacja „Znajdź Pomoc” powstała w celu jednoczenia działań różnych sektorów na rzecz
kompleksowego wsparcia osób potrzebujących.
Zbudowany został portal, na którym osoby potrzebujące wsparcia mogą zdobyć rzetelne
informacje, wyszukać pomoc dla siebie czy też swoich najbliższych, nie odchodząc nawet od
komputera. Jest to istotne w przypadku, przede wszystkim, osób, które mają problemy
z poruszaniem się bądź też mieszkają w znacznej odległości od głównych centrów
pomocowych.
Naszym celem jest zapewnienie wsparcia wszystkim osobom, które tego wsparcia
potrzebują, oraz przekazanie rzetelnych informacji o miejscach, gdzie konkretny problem
można rozwiązać.
Portal Znajdzpomoc.pl dedykowany jest również osobom, firmom, innym instytucjom, które
chcą zaoferować wsparcie bądź też zainteresowane są promocją i rozwojem działań
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Dla kogo:
 Studenci 3, 4, 5 roku studiów, kierunki: społeczne i menedżerskie
Oczekujemy:









Dyspozycyjność min. 2 dni w tygodniu po 8h
Wysoki poziom empatii
Umiejętność słuchania
Chęć uczenia się
Otwartość na nowe
Ambitne podejście do nowych wyzwań
Umiejętność pracy w zespole
Język angielski: min. poziom B2
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Oferujemy:
- bezpłatny 3-miesięczny staż, zatrudnienie najlepszych osób po tym okresie
- staż w jednym z obszarów: działania społeczne, współpraca z biznesem, komunikacja
- elastyczny czas stażu
- ciekawe wyzwania
- dobrą atmosferę w zespole
Jeśli uważasz, że ta oferta jest właśnie dla Ciebie, prześlij nam swoje CV i napisz w kilku
słowach, dlaczego właśnie z Tobą powinniśmy się spotkać oraz w którym obszarze
chciałbyś odbyć staż (działania społeczne/współpraca z biznesem/komunikacja).
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@znajdzpomoc.pl
W CV prosimy zawrzeć klauzulę: "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 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)."
Odwiedź nas na Facebook’u! https://www.facebook.com/znajdzpomoc/
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