
Fundacja „Fundusz Inicjatyw” oferuje 6-cio miesięczny płatny staż.  

Miejsce odbywania stażu: Lublin, ul. Okopowa 

Preferowany termin rozpoczęcia stażu: kwiecień/maj 2023 

Stanowisko: Stażysta – Asystent/ka ds. współpracy międzynarodowej  

Godziny pracy: 8:00-16:00 

Zakres obowiązków: 
Udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym:  

 udział w promocji i upowszechnianiu projektów, w tym obsługa mediów 
społecznościowych, tworzenie newsletterów,  

 kreowanie pomysłów na nowe projekty ponadnarodowe, 
 nawiązywanie kontaktów z partnerami (instytucjami edukacyjnymi) z UE celem 

wspólnego tworzenia partnerstw, 
 udział w organizacji testowania produktów współpracy międzynarodowej (np. 

organizacja szkoleń, spotkań), 
 udział w tworzeniu innowacyjnych narzędzi edukacji, raportów z badań, programów 

szkoleń, etc. 
 
Wymagania: 

 Znajomość języka polskiego na poziomie min. C1 (wymóg bezwzględny). 
 Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (wymóg bezwzględny). 
 Spełnianie warunków umożliwiających odbycie stażu organizowanego przez urząd pracy 

właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata/tki – tj. zarejestrowanie w urzędzie pracy 
(preferowane: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, PUP 
Świdnik). 

 Preferowani absolwenci/tki kierunków: stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, zarządzanie, socjologia lub studenci/tki niestacjonarnych 
studiów II stopnia na ww. kierunkach, 

 Wykształcenie wyższe (min. licencjat). 
 Znajomość obsługi komputera. 
 Wysoka kultura osobista i zaangażowanie w wykonywane czynności. 

 
Oferujemy: 
Możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu. 
Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy przy tworzeniu i realizacji międzynarodowych 
projektów edukacyjnych. 
Możliwość udziału w międzynarodowych spotkaniach w Polsce i za granicą (u partnerów).  
Możliwość realnego wykorzystania w codziennej pracy języka angielskiego. 
Możliwość realizacji własnych pomysłów na projekty. 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres ffi@ffi.org.pl wraz z klauzulą o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:  

  

Klauzula Zgody  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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 

mailto:ffi@ffi.org.pl


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), data i podpis” 

 W tytule widomości prosimy wpisać nazwę stanowiska. 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych 

dokumentów nie zwracamy.   

 

 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Fundusz inicjatyw” (FFI). Kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych: ffi@ffi.org.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby 
aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie  FFI oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy 
wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Posiada 
Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania w zakresie ochrony danych 
osobowych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie 
może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne. 

 


