
 
 

 
Nr oferty: 1/2019 

Stanowisko: stażysta/stażystka 
 

 
Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie na okres 15 luty – 15 kwietnia 2019 r. z możliwością 
przedłużenia. Czas pracy – ok. 10 godzin w tygodniu w godzinach dostosowanych do możliwości 
stażysty (zajęcia na uczelni etc.). 
  
Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie. 
  
Zakres zadań:  
Asystowanie koordynatorowi projektu przy przygotowaniu i rozliczaniu międzynarodowych misji 
obserwacji wyborczych, w tym bieżący kontakt z obserwatorami. 
 
Wymagania:  
 

• bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego; znajomość języka rosyjskiego 
będzie dodatkowym atutem;  

• dobra znajomość pakietu MS Office oraz aplikacji Google;  

• nienaganna kultura osobista i umiejętności komunikacyjne 

• zainteresowanie sprawami międzynarodowymi, zwłaszcza państwami Partnerstwa 
Wschodniego. 

 
Oferujemy:  
 

• ciekawą, pełną wyzwań pracę;  

• możliwość rozwoju zawodowego;  

• otwartość na współpracę z osobami, które dopiero zdobywają doświadczenie zawodowe; 

• zdobycie doświadczenia w realizacji projektu międzynarodowego;  

• wynagrodzenie za cały okres stażu (tj. dwa miesiące) w łącznej wysokości 3500 zł brutto. 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 6 lutego 2019 r. pocztą elektroniczną na 
adres: obserwacje@solidarityfund.pl następujących dokumentów:  
 

• Curriculum Vitae;  

• krótkiego listu motywacyjnego (max. 600 znaków);  

 

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

 



Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty oraz zawarcie w aplikacji 
następującej klauzuli:  
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu 
do treści moich danych oraz ich poprawiania.”  
 
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji 
prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli.  
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji 
prowadzonych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję 
do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych, prawo uzyskania informacji o 
celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania 
danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane.”  
 
W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone 

w ciągu 30 dni od zakończeniu procesu rekrutacji. 


