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DOŁACZ DO ZESPOŁU PROJEKTORA! 

Stanowisko: Młodszy specjalista ds. rekrutacji 

Lokalizacja: Lublin 

 

Wyzwania, jakie stawiamy przed Tobą : 

 Prowadzenie działań rekrutacyjnych – pozyskiwanie uczestników Programu (studentów-

wolontariuszy). 

 Pozyskanie i utrzymanie kontaktu z przedstawicielem Programu w środowisku akademickim 

np. Samorządem studenckim, biurem karier itd. 

 Współpraca z działem promocji i obsługi projektów – dbanie o bieżące potrzeby rekrutacyjne. 

 Wspieranie działań Employer Branding i kampanii marketingowych. 

 Organizowanie i udział w meetupach, konferencjach, targach i innych wydarzeniach 

promujących Program itp. 

 Gotowość do częstych wyjazdów służbowych. 

 Udział w rozwijaniu wewnętrznych narzędzi rekrutacyjnych i znajdowanie nowych rozwiązań 

na usprawnianie procesu rekrutacji. 

 

Oczekujemy od Ciebie: 

 Doświadczenia w sektorze NGO (mile widziane doświadczenie w rekrutacji). 

 Wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów. 

 Umiejętności łatwego nawiązywania relacji z ludźmi, budowania i utrzymywania 

pozytywnych  relacji. 

 Pomysłowości, kreatywności, chęci szukania nowych rozwiązań i alternatywnych źródeł 

pozyskiwania studentów-wolontariuszy. 

 Bardzo dobrej organizacji pracy i profesjonalnego podejścia do wykonywanych zadań. 

 Pewności siebie i wytrwałości w dążeniu zarówno do indywidualnych, jak i wspólnych celów. 

 

Korzyści dla Ciebie: 

 Możliwość rozwoju kompetencji w obszarze rekrutacji oraz miękkiego HR. 

 Przyjazna atmosfera współpracy oraz rozwój osobisty (udział w szkoleniach, konferencjach). 

 Praca w jednym z najbardziej elitarnych Programów Społecznych w Polsce. 

 Elastyczna forma zatrudnienia – 30 godz./tyg. (umowa o pracę/umowa zlecenie). 
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Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie mailem CV i listu motywacyjnego na adres: 

rekrutacja@projektor.org.pl w tytule wpisując nazwę stanowiska. 

Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia 2019 r. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Do dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dołączenie klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, danych osobowych 

zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu 

rekrutacyjnego zgodnie z ustawą w dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 

z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

 

Kim jesteśmy? 

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Celem programu jest aktywizacja i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miast i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie 

ich pasji i zainteresowań, odkrywanie potencjału i talentów. 

Wolontariuszami w Projektorze są studenci rozmaitych kierunków, z różnych uczelni na terenie 

całego kraju. Ich projekty edukacyjne charakteryzuje różnorodność tematyki oraz fakt, że studenci 

sami są twórcami i realizatorami swoich pomysłów. 

Program promuje i wspiera wolontariat kompetencji oparty na wiedzy, umiejętnościach i postawach 

studentów, którzy w trakcie jego realizacji zdobywają doświadczenie zarządzania projektem, czasem, 

pracy trenerskiej oraz poznają siebie w praktycznym działaniu. 


