
 
 

Stowarzyszenie Promyk w Szczytnie ogłasza nabór ofert na stanowisko: 
 

ANIMATOR 

w ramach Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja Integracji 

Społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej, Poddziałanie 7. 2. 1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie  

 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe (dyplom magistra pedagogiki, pracy socjalnej) minimum 5-letni 

staż pracy w zawodzie zgodnym z wykształceniem 

 ukończone kursy (minimum jeden): artterapia, logorytmika, trening interpersonalny, 

animacja społeczna 

 minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi 

 niekaralność z przestępstwa popełnione umyślnie 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych  

 umiejętność współpracy w grupie. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 dyspozycyjność 

 komunikatywność 

 odpowiedzialność 

 kreatywność 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 prowadzenie zajęć grupowych z zakresu aktywizacji społecznej i kulturowej 

 

 

Dokumenty pożądane: 

 kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

studiów, kursów i szkoleń; 

 

 

 

 



 
 

 

Osoby zainteresowane, prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: 

 

Stowarzyszenie Promyk               

Ul. Pasymska 21A                           

12-100 Szczytno 

z dopiskiem: ANIMATOR 

 

w terminie do 11 kwietnia 2011 r. , do godz. 14.00 (data i godzina wpływu), 
 

lub osobiście do Biura projektu: 

Stowarzyszenie Promyk               

Ul. Pasymska 21A                           

12-100 Szczytno 

pok. 21. 

 

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia „Promyk” po upływie wyżej wymienionego 

terminu nie będą rozpatrywane. 

 

 

Lista kandydatów i instytucji spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku 

naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia „Promyk” w 

Szczytnie, na stronie internetowej www.promyk.org.pl 

 

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

Opublikował(a):Izabela Drozd-Giejda 

Data publikacji 04.04.2011r. 
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