
                                                                

Ogłoszenie o naborze wolontariusza/ wolontariuszki do pracy na stanowisku 

Rzecznika Prasowego EYV2011 Tour 

 

EYV Tour 2011 stanowi jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów ERW 2011 na 

poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy kraj członkowski UE będzie gościć  Tour promujący 

idee ERW 2011 – albo w postaci wyposażenia dostosowanego do zaproponowanej przez dany 

kraj lokalizacji, lub też w postaci pawilonu (namiotu), usytuowanego w ciekawej i atrakcyjnej 

przestrzeni miejskiej.  

Pawilon ERW 201, który stanowić będzie przestrzeń spotkania, prezentacji, interakcji, 

wymiany pomysłów oraz debaty o wolontariacie, jest w istocie wyróżnieniem dla kraju, który 

go przyjmuje. 

Zawita do Warszawy na okres 1-14 września 2011 r. i ustawiony zostanie na płycie 

głównej przy wejściu do Pałacu Kultury i Nauki, od strony ul. Marszałkowskiej. Jest to 

miejsce, które spełnia warunki dostępności zarówno dla mieszkańców stolicy, jak i dla 

turystów. 

 

Zakres obowiązków 

- tworzenie i koordynacja realizacji strategii komunikacyjnych EYT 2011 Tour, 

-  współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, koordynującym EYV 2011 Tour 

oraz koordynatorami poszczególnych dni tematycznych EYV2011 Tour 

- koordynowanie pracy zespołu Wolontariuszy zaangażowanych w EYV 2011 Tour 

- przygotowywanie informacji, materiałów, relacji i sprawozdań z pobytu Pawilonu ERW w 

Polsce 

- nawiązywanie kontaktów z mediami w celu możliwie szerokiego informowania o EYV 

2011 Tour 

 

Wymagania 

- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziale PR lub marketingu w instytucji 

publicznej, organizacji non profit, firmie  lub agencji PR, 

- mile widziane doświadczenie dziennikarskie, 

- doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników lub samodzielnym zarządzaniu 

projektami, 

- pożądane doświadczenie we współpracy z Wolontariuszami lub doświadczenie w pracy jako 

Wolontariusz, 



                                                                

- doświadczenie w tworzeniu ofert PR, w tym strategii komunikacji, z naciskiem na relacje z 

mediami oraz mediami społecznościowymi, 

- kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów, 

- dobra znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacji w Internecie, 

- wykształcenie wyższe lub student IV lub V roku kierunków humanistycznych.  

 

Znajomość języków obcych 

 - biegła znajomość języka angielskiego, 

  - mile widziana znajomość innego języka UE. 

 

Gwarantowane 

- możliwość uczestniczenia (na zasadach wolontariatu) w najbardziej prestiżowym projekcie 

związanym z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce, 

 - nawiązanie kontaktów z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, 

firmami oraz gronem dziennikarzy zajmujących się tematami społecznymi, 

 - możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz zaangażowania się w liczne projekty PR 

i CSR 

- zdobycie wiedzy dotyczącej szerokiego spektrum tematów związanych z wolontariatem 

- otrzymanie stosownych referencji i zaświadczeń ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej 

 

Miejsce pracy 

Warszawa 

 

Czas pracy 

lipiec – wrzesień 2011 

 

Kontakt 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz ewentualnych 

referencji na adres: erw2011@mpips.gov.pl, w terminie do dnia 21 lipca 2011 roku. 

W tytule maila prosimy o podanie treści: Rzecznik Prasowy ERW Tour_Nazwisko 

 

mailto:erw2011@mpips.gov.pl


                                                                

 

Pozostałe informacje 

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

rekrutacji / zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr. 

133 poz. 883/. 

 

 

 


