
Poszukujemy pracownika na stanowisko:  

Koordynator ds. inicjatyw i programów społecznych 

Miejsce pracy: Rzeszów 

Wymagania: 

 doświadczenie w realizacji zadań publicznych, 
 mile widziane doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowej, 
 mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników, 
 działania na rzecz poprawi warunków życia i integracji społecznej,   
 wysoka kultura osobista, 
 łatwość nawiązywania relacji 
 bardzo dobra komunikatywność. 

 

Obowiązki: 

 opracowywanie programów służącym rozwojowi Pogotowia a  tym samym poprawie 
warunków życia i integracji społecznej,   

 współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w 
zakresie zadań publicznych służących aktywizacji społecznej i poprawie bezpieczeństwa 
ludności. 

 działania na rzecz budowania dialogu, partnerstwa wśród podmiotów uprawnionych do 
wykonywania ratownictwa wodnego, górskiego oraz służb ustawowo powołanych do niesienia 
pomocy tj.: PSP, OSP, Policja, Wojska obrony terytorialnej.   

 bieżące pozyskiwanie i rekrutowanie zespołów wykonawczych do podjętych zadań 
publicznych, 

 przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, ustalanie zakresów działań poszczególnych 
członków zespołów,, 

 ścisła współpraca z Zarządem i dyrektorem Pogotowia, 
 współtworzenie koncepcji rozwoju ratownictwa wodnego, lokalnie, regionalnie i krajowo. 

 
Oferujemy: 

 Zatrudnienie w oparciu umowę o pracę, 

 Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa, prowizja, premia), 

 Przyjazny zespół i miłą atmosferę w ambitnym zespole, 

 Możliwość pracy stacjonarnej, zdalnej lub mobilnej, 

 Samodzielność. 

Aby ubiegać się o zatrudnienie należy posiadać jeden z poniższych statusów: 
 osoby bezrobotne – osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako 

bezrobotne lub niezarejestrowane w PUP ale pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy 

i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Brak wymagań czasowych co do okresu pozostawania 

bez pracy - może to być nawet jeden dzień.  

 osoba długotrwale bezrobotne, 

 osoby poszukujące pracy – osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, tzn. 

pozostająca bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia 

 osoby z niepełnosprawnościami, 
 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 



Uwaga !!! masz wątpliwości do której grupy należysz skontaktuj się z nami telefonicznie 17 200 00 11, 
+ 48 881 848 881, pomożemy w ewentualnych niejasnościach i wskażemy ścieżkę ubiegania się o 
zatrudnienie w naszej organizacji. Zapraszamy !!! 
 

Dodatkowe informacje: 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres biuro@pwpr.pl. Kontakt tylko mailowy.  

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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))” 

Uwaga! Liczba stanowisk ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w celu odbycia rozmowy 

kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 
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