Nie zwlekaj! Zdobądź doświadczenie! Zostań wolontariuszem
KSWP!
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Kogo szukamy? Ogłoszenie skierowane jest zarówno do osób młodych wchodzących na rynek
pracy czy też uczących się, którzy pragną zdobyć doświadczenie, jaki i tych którzy mają już
doświadczenie i chcą je wykorzystać lub zmienić branże i zacząć współpracować z kadrą KSWP
w zakresie realizacji projektów unijnych. Obecnie poszukujemy wolontariuszy do biur KSWP w
Warszawie, Szydłowcu, Kielcach, Końskich, Starachowicach i Staszowie.
Wolontariusz jest osobą pierwszego kontaktu – rozmawia z klientami biura, udziela informacji o
projekcie, sposobach i zasadach zgłaszania udziału, w razie wyrażenia chęci uczestniczy w
poradach udzielanych klientom, a jeśli posiada już doświadczenie zdobyte w KSWP udziela porad
klientom (po skonsultowaniu z Koordynatorem Projektu). Dodatkowo wykonuje inne bieżące
zadania. Wykonując powierzone mu zadania wolontariusz stale wspierany jest przez
Specjalistów KSWP oraz opiekuna wolontariuszy.
Co możemy Ci zaoferować?
•
umowę współpracy – wolontariat (elastyczne formy zatrudniania, możliwość nawiązania
współpracy na ¼ lub ½ etatu),
•

interesującą pracę w młodym i dynamicznym zespole,

•

możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania firmy,

•

perspektywę rozwoju kariery zawodowej i samorealizacji,

•

pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

•

szkolenia rozwijające kompetencje i pogłębiające wiedzę,

•

referencje po zakończeniu realizacji projektu.

Jaki jest zakres obowiązków wolontariusza?
●

●
●
●
●
●
●

realizację działań projektu zgodnie z zapisami umowy, wnioskiem o dofinansowanie projektu (w
tym zgodnie ze Szczegółowym Budżetem Projektu i Harmonogramem realizacji projektu), Planem
Jakości projektu, rozporządzeniami oraz wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach EFS,
przygotowywanie dokumentów, pism na potrzeby realizacji projektu,
pomoc w procesie rekrutacji uczestników do projektu,
prawidłowe dokumentowanie działań projektu,
pomoc w sporządzaniu wniosków o płatność,
sporządzanie sprawozdań, raportów, zestawień itp. na potrzeby projektu.
dbanie o pozytywny wizerunek firmy oraz promowanie aktualnej oferty KSWP.

Oczekiwania wobec kandydatów na wolontariusza:
•

umiejętność identyfikowania potrzeb i oczekiwań Klientów,

•

efektywna organizacja pracy, systematyczność w działaniu,

•

umiejętności nawiązywania nowych kontaktów,

•

aktywności i otwartości na zmiany,

•

zaangażowania w pracę i zorientowania na sukces,

•

wysokiej kultury osobistej i kreatywności.

KSWP, czyli …
Stowarzyszenie, które swój dynamiczny rozwój zawdzięcza pracownikom. Zarówno młodej
kadrze, której nowatorskie pomysły i ambicja są naszą siłą napędową, jak i doświadczonym
pracownikom, którzy stanowią filar naszej organizacji. Stawiamy na ludzi otwartych na wiedzę,
gotowych do podejmowania wyzwań, dla których praca to nie obowiązek lecz możliwość
samorealizacji i wykorzystania w praktyce nabytych umiejętności.
Czym się zajmujemy?
KSWP to stabilna instytucja finansowa działająca ponad 20 lat na polskim i europejskim rynku,
posiadająca swoje placówki na terenie trzech województw: świętokrzyskim, mazowieckim i
łódzkim. Jako jeden z największych funduszy pożyczkowych wspiera rozwój przedsiębiorczości
poprzez stworzenie dostępu do środków finansowych dla małych i średnich firm oraz osób
rozpoczynjących działalność gospodarczą, aktywne przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój
rynku lokalnego.
Jeżeli uważasz, że jesteś właściwą osobą na to stanowisko wyślij życiorys zawodowy (wzór CV na
stronie internetowej KSWP) oraz list motywacyjny z dopiskiem: „Wolontariat – miejscowość
(Warszawa, Szydłowiec, Kielce, Końskie, Starachowice lub Staszów)” na adres: Krajowe
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A lub
rekrutacja@kswp.org.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 260 46 14 lub 41 375 14 55

