
Ogłoszenie konkursu na Koordynatora Projektu 

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” 

ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Projektu „Społeczeństwo na rzecz 

Tolerancji”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”, 

finansowanego z funduszy EOG 

http://www.otwarta.org/index.php/spoleczenstwo-na-rzecz-tolerancji/#more-

12958 .  

Zadania Koordynatora Projektu:  

 Realizacja projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” zgodnie z zapisami 

wniosku o dofinansowanie projektu.  
 Prowadzenie pełnej merytorycznej i administracyjnej dokumentacji 

projektu, zgodnej z harmonogramem realizacji projektu.  
 Współpraca z Zarządem Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” w 

zakresie merytorycznej realizacji projektu. 
 Współpraca z Kierownikiem Biura oraz z księgowym Stowarzyszenia w 

zakresie prowadzenia dokumentacji administracyjnej i księgowej projektu.  

 Przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji 
projektu, a także bieżące sprawozdawanie postępów w realizacji projektu 

oraz pojawiających się trudności podczas spotkań Zarządu „Otwarta 
Rzeczpospolita” Stowarzyszenia.  

 Przygotowanie publikacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

projektu.  
 Nadzór nad pracą pracowników projektu, w tym przede wszystkim 

koordynatora ds. monitorowania i koordynatora ds. interwencji.  
 Nadzór nad realizacją i uruchomieniem portalu interaktywnego.  

 Odpowiedzialność za prawidłową realizację całości projektu pod względem 
merytorycznym i finansowym.  

Czas i miejsce pracy: praca w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o 

pracę, biuro Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, ul. Krakowskie 

Przedmieście 16/18 lok. 1. Projekt zacznie się we wrześniu 2014 roku i będzie 

realizowany przez 20 miesięcy.  

Wymagania wobec kandydatów:  

 Wysoka motywacja, dobra organizacja pracy, samodzielność i 

komunikatywność.  

 Udokumentowane doświadczenie i zainteresowanie tematyką równościową, 

budowy tolerancji, przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii. 

 Doświadczenie w realizacji projektów w sektorze organizacji 

pozarządowych. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w 

prowadzeniu (koordynacji) takich projektów.  

 Wykształcenie wyższe. 

 Dobra znajomość języka angielskiego.  

 Dobra znajomość oprogramowania biurowego (MS Office).  
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Oczekiwane dokumenty:  

 Wniosek o przyjęcie do pracy na stanowisku Koordynatora Projektu 

„Społeczeństwo na rzecz tolerancji”.  

 CV uwzględniające wymagane doświadczenie kandydata.   

 List motywacyjny, opisujący w szczególności, czemu kandydat zamierza 

pracować dla Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”.   

 Jeden list polecający od koordynatora (kierownika) projektu, w którym 

kandydat brał udział jako realizator, bądź od osoby nadzorującej projekt, 

w którym kandydat brał udział jako koordynator (kierownik) projektu.  

Miejsce i termin składania wniosków:  

W wersji elektronicznej na adres biuro@otwarta.org, podpisane w wersji 

papierowej na adres Biura Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, ul. 

Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 1, do dnia 15 września 2014.  

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.  

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 
101, poz. 923 ze zmianami." 

 


