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DOŁACZ DO ZESPOŁU PROJEKTORA! 

Stanowisko: Asystent/ka ds. marketingu i PR 

Miejsce pracy:  Lublin 

Rodzaj umowy: umowa cywilno-prawna (25 – 30 godz./tyg.) 

Zadania na stanowisku Asystenta ds. marketingu i PR to: 

 Aktualizowanie informacji i  pisanie newsów na stronach internetowych programu, w 

newsletterach, poprzez serwer SMS, pomoc w prowadzeniu profili Programu w mediach 

społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin). 

 Koordynowanie wyjazdów i akcji studentów pod względem promocyjnym, udział w 

wydarzeniach promujących Program oraz przygotowanie relacji z wydarzeń (notatki, 

fotorelacje, materiały do mediów społecznościowych). 

 Pozyskiwanie partnerstw studenckich, akademickich i medialnych. 

 Kreowanie oraz koordynowanie zamówień materiałów informacyjnych i promocyjnych 

wykorzystywanych do promocji Programu (plakaty, ulotki, gadżety, materiały do ekspozycji 

promocyjnych). 

Jeśli: 

 studiujesz lub jesteś absolwentem (mile widziane kierunki takie jak: marketing, 

dziennikarstwo, zarządzanie, socjologia, psychologia), 

 szukasz kreatywnej i rozwojowej pracy, 

 interesujesz się promocją i marketingiem i orientujesz się w narzędziach PR oraz komunikacji 

marketingowej, 

 posiadasz umiejętność swobodnego redagowania tekstów, 

 masz ciekawe pomysły i nie zawahasz się ich użyć, 

 cechują Cię: rzetelność, umiejętność współpracy, organizacji i planowania pracy oraz 

komunikatywność, samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność i kreatywność. 

Dołącz do zespołu i rozwijaj PROJEKTOR razem z nami! 

 

Dlaczego warto nas wybrać: 

 zapewniamy przyjazną i inspirującą atmosferę współpracy w zespole oraz rozwój osobisty 

(udział w szkoleniach, konferencjach); 

 możesz realizować własne pomysły, cenimy samodzielność i proaktywność w działaniu; 

 oferujemy możliwość rozwoju w jednym z największych programów społecznych w Polsce. 

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. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
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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). 

 

--- 

 „PROJEKTOR – wolontariat studencki” to ogólnopolski program społeczny, w którym studenci-

wolontariusze zamieniają swoja energię i zainteresowania w autorskie projekty edukacyjne dla dzieci 

i młodzieży z małych miejscowości, inspirują innych do rozwoju, nauki i poszukiwania pasji, a sami 

zdobywają doświadczenie, kompetencje cenione na rynku pracy oraz certyfikaty. 

Inicjatorem Programu jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, która finansuje jego działania. 

Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. 

 

   


