
 
 

 

Fundacja Stocznia poszukuje osoby na stanowisko:  

animator/ka sieci 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 animatora/ki sieci innowacji społecznych będzie należeć: 

 nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się 

innowacjami społecznymi, 

 szukanie inspiracji przydatnych dla osób i instytucji zajmujących się innowacjami 

społecznymi, 

 organizowanie wydarzeń służących budowaniu sieci osób i instytucji oraz podnoszeniu 

wiedzy i kompetencji, 

 organizowanie wizyt studyjnych, 

 udział w przygotowywaniu podcastów i wideoblogów dotyczących innowacji społecznych. 

 

Szukamy osoby, która: 

 interesuje się tematem innowacji społecznych, 

 potrafi łatwo nawiązywać i utrzymywać kontakty,  

 pisze w sposób klarowny, 

 zna się dobrze na obsłudze komputera i podstawowego oprogramowania, w tym pakietu 

MS Office i Google Suite, 

 szybko się uczy, jest ciekawa tego, co nowe, 

 dysponuje co najmniej dobrą znajomością języka angielskiego, 

 jest rzutka i samodzielna w działaniu, potrafi dobrze organizować pracę, pracuje 

systematycznie, 

 nie ma trudności z realizacją równolegle kilku zadań. 

 

Dodatkowymi atutami kandydata/ki będą: 

 doświadczenie w realizacji lub wsparciu realizacji projektów/programów/działań 

społecznych, 

 doświadczenie w budowaniu sieci podmiotów/osób. 

 



 

 

Oferujemy: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 0,75 etatu, w zależności 

od preferencji osoby, którą 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 osoby, którą 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: 

„animator/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. 


