Fundacja Stocznia poszukuje dwóch osób na stanowisko:
redaktora/ki strony www i bazy innowacji społecznych
Szukamy osób, które dołączą do zespołu realizującego projekt Katalizator innowacji społecznych.
Jest to projekt, którego realizacja potrwa co najmniej 2,5 roku. Naszym celem jest wzmocnienie
środowiska osób i instytucji, które zajmują się tematem innowacji społecznych. Będziemy prowadzić
szereg działań służących m.in. sieciowaniu i podnoszeniu kompetencji instytucji z terenu całej Polski
oraz dostarczaniu im przydatnej wiedzy i wymianie informacji.

Do zadań redaktorów/ek strony www i bazy innowacji społecznych będzie należeć:







przygotowanie koncepcji merytorycznej strony www poświęconej tematyce innowacji
społecznych oraz nadzór nad jej graficznym kształtem oraz informatycznym uruchomieniem,
samodzielne przygotowywanie tekstów na stronę www oraz redakcja artykułów tworzonych
przez zewnętrznych autorów/ki,
udział w tworzeniu koncepcji merytorycznej bazy innowacji społecznych i nadzór
merytoryczny nad jej wdrożeniem,
nadzór merytoryczny nad tworzeniem opisów innowacji społecznych (krajowych i
zagranicznych),
przygotowywanie podcastów i wideoblogów dotyczących innowacji społecznych,
prowadzenie profili w mediach społecznościowych.

Szukamy osób, które:










interesują się tematem innowacji społecznych,
potrafią samodzielnie szukać wiarygodnych informacji,
piszą ciekawie i poprawnie językowo,
dysponują co najmniej dobrą znajomością języka angielskiego,
znają się na prowadzeniu stron www i mediów społecznościowych,
znają się na obsłudze komputera i podstawowego oprogramowania, w tym pakietu MS Office
i Google Suite,
szybko się uczą, są ciekawe świata i otwarte na nowe wyzwania,
są samodzielne i systematyczne w działaniu, potrafią dobrze organizować pracę,
nie mają trudności z realizacją równolegle kilku zadań.

Dodatkowymi atutami kandydata/ki będą:



doświadczenie w realizacji lub wsparciu realizacji projektów/programów/działań
społecznych,
doświadczenie w tworzeniu lub prowadzeniu baz danych.

Oferujemy:








zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 0,75 etatu, w zależności
od preferencji osób, które wybierzemy (przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę
zawartą na okres próbny),
wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na jeden etat w wysokości ok. 3400-3600 zł netto
w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osób, które ostatecznie
zatrudnimy,
życzliwą atmosferę w pracy,
pracę w biurze Stoczni na Starym Mieście w Warszawie, ale oczywiście ze względu na
sytuację epidemiczną (ale także po niej) możliwa jest praca zdalna,
wiele możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności.

Sposób rekrutacji:
I etap: osoby zainteresowane pracą w Stoczni prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego
na adres praca@stocznia.org.pl do 12 stycznia 2021 roku. W tytule mejla prosimy napisać:
„redaktor/ka”.
II etap: wykonanie zadania rekrutacyjnego (ok. 16-18 stycznia).
III etap: rozmowy rekrutacyjne.

Informacja dot. danych osobowych
Informujemy, że Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie zgody, której udzielił/a nam Pan/i, przesyłając swoje
zgłoszenie aplikacyjne. Administratorem Pana/i danych osobowych przesłanych w procesie rekrutacji
będzie Fundacja Stocznia z siedzibą przy pl. Zamkowym 10 w Warszawie. W przypadku niewybrania
Pana/i na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, Pana/i dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni
po zakończeniu procesu rekrutacji. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pan/i, że dane
przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana/i dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, nie
będą też podlegały profilowaniu.

Uwaga
Odpowiedzi dotyczących wyników rekrutacji udzielimy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje
zgłoszenia. Prosimy więc o cierpliwość i niekontaktowanie się z nami poza opisanym powyżej trybem.

