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Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych poszukuje pracownika_czki na stanowisko 

ANIMATOR_KA DS. WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM I SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ 

Zakres obowiązków: 

 Udział w pracach związanych z wypracowaniem Modelu Centrum Społecznościowego „Miejsce 
Aktywnych Mieszkańców” w oparciu o współpracę ponadnarodową 

 Analiza potrzeb samorządu lokalnego w zakresie współpracy z NGO oraz rozwoju społeczności 
lokalnej i sektora ekonomii społecznej 

 Planowanie, organizacja oraz prowadzenie procesu tworzenia Centrum Społecznościowego z 
włączeniem społeczności lokalnej w tym grup defaworyzowanych  

 Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz Centrum Społecznościowego 

 Bieżący nadzór nad działalnością Centrum Społecznościowego 

 Wsparcie mentorskie osób prowadzących bezpośrednie działania w ramach Centrum 
Społecznościowego w społeczności lokalnej  

 Udział w organizacji i prowadzeniu monitoringu oraz ewaluacji działań Centrum 
Społecznościowego oraz projektu 

 Wsparcie samorządu lokalnego na etapie przygotowania otwartego konkursu ofert na 
prowadzenie Centrum Społecznościowego 

 Bieżąca współpraca z urzędnikami i osobami decyzyjnymi po stronie samorządu 

 Pozyskiwanie i współpraca z wolontariuszami 

 Prowadzenie dokumentacji działań  

 Udział w spotkaniach zespołu projektowego, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. 

 Współpraca z innymi pracownikami projektu oraz przedstawicielami partnerów projektu 

Oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego  

 doświadczenia w działaniach o charakterze animacyjnym (min 2 lata) 

 doświadczenia we współpracy z samorządem lokalnym 

 kwalifikacji do pracy z grupami – przygotowanie trenerskie 

 wysokich kompetencji komunikacyjnych i umiejętności współpracy w zespole 

 posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym 

 elastyczności w odniesieniu do godzin oraz miejsca pracy – specyfika projektu zakłada pracę 
także w godzinach popołudniowych oraz część pracy prowadzonej w Nowym Sączu 

Oferujemy: 

 umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu, na czas określony (w tym 3 miesięczny okres próbny) 

 udział w realizacji nowatorskiego, międzynarodowego projektu, który przyniesie realne korzyści 
jego uczestnikom 

 praca w środowisku, w którym przykłada się duże znaczenie do prowadzenia sensownych i 
rozwijających wszystkie strony współpracy działań 
 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego zawierającego klauzulę 

zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres rekrutacja@bis-krakow.pl (w tytule wiadomości 

prosimy o podanie nazwy stanowiska). 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i zaprosimy do udziału w kolejnym etapie procesu 

rekrutacyjnego. 
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