Koordynator Miejsca Aktywności Lokalnej
w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji, ul. Radosna 11
Dołącz do zespołu Centrum Kultury Wilanów – wilanowskiego ośrodka animacji społecznokulturalnej, który dzięki temu, że nie ustaje w poszukiwaniach nowych inicjatyw kulturalnych,
a także nowych miejsc do ich realizacji, zapewnia swoim pracownikom stały rozwój zawodowy
oraz osobisty. Jeżeli jesteś osobą kreatywną, dynamiczną, otwartą i komunikatywną, interesujesz
się szeroko pojętą kulturą, nieobce Ci są nowinki technologiczne i radzisz sobie z presją czasu, to
miejsce i ta praca jest dla Ciebie!

Zakres obowiązków:
• organizowanie i koordynowanie projektów animacyjnych, społecznych, kulturalnych
i edukacyjnych
• przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego
• inicjowanie współpracy między mieszkańcami
• sieciowanie społeczności lokalnej, tj. łączenie grup aktywnych mieszkańców,
instytucji, inicjatyw
• umacnianie współpracy między aktywnymi mieszkańcami, budowanie partnerstw
lokalnych
• wspieranie rozwoju informacji obywatelskiej
• pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na działalność MAL-u
• współpraca z pozostałymi działami Centrum Kultury Wilanów oraz Urzędem
Dzielnicy
• współtworzenie artystycznego wizerunku placówki
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Wymagania:
• wykształcenie wyższe, mile widziane: kulturoznawstwo, animacja społeczna, kierunki
artystyczne
• kreatywność, otwartość, pomysłowość
• umiejętność pracy pod presją czasu
• dyspozycyjność (praca również w weekendy)
• doskonała organizacja pracy, skrupulatność, terminowość
• dbałość o jakość prowadzonych projektów
• asertywność
• samodzielność
• mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość języków obcych
Oferujemy pracę w przyjaznym i kreatywnym zespole, możliwość rozwoju, stałe
wynagrodzenie
Wymagane dokumenty:
• curriculum vitae i list motywacyjny
• oświadczenia kandydata: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o
korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie oraz o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2002 r.,
nr 101, poz. 926, ze zm.).”

Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: i.maciag@kulturawilanow.pl do dnia
8 grudnia 2017 r. w tytule: Koordynator MALu
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną usunięte z pamięci komputera.

Centrum Kultury Wilanów ● ul. Kolegiacka 3 ● 02-960 Warszawa
tel./fax: +48.22.651.98.20 ● e-mail: centrum@kulturawilanow.pl
● NIP: 951-20-96-781● REGON: 015648270

