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         Katowice, 04.02.2022 
 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pt. 
Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach – II etap, zadanie „Centrum 

Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach” poszukujemy animatora społeczności 
lokalnej do pracy z młodzieżą 

 
Chcesz pracować z młodzieżą w nowoczesnym miejscu ze sceną, zapleczem 

kuchennym, salą szkoleniową, dostępem  
do kompleksu boisk sportowych i realizować nowatorskie pomysły?  

 
Jeśli tak – zgłoś się do pracy w charakterze   

ANIMATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  
w Centrum Animacji Młodzieżowej Kotłownia. 

Możesz mieć realny wpływ na dalszy rozwój tego miejsca! 
 

Poszukujemy osób: 
lubiących pracę z młodzieżą, z dużą dawką pozytywnej energii, optymizmu, 

chętnych do wdrażania niebanalnych pomysłów w życie! 😊😊 
 
Podstawowe zadania na stanowisku animatora lokalnego to: 
• Praca w oparciu o zasoby młodzieży 
• Uczenie młodzieży współpracy w grupie 
• Uczenie młodzieży otwartości na nowe wyzwania 
• Uczenie młodzieży wrażliwości na potrzeby innych, w tym osób słabszych 
• Uczenie młodzieży zasad dobrej komunikacji 
• Uczenie młodzieży wyznaczania sobie celów i ich realizacji 
• Wyłanianie młodych liderów i wspieranie ich w działaniach na rzecz społeczności lokalnej 
• Wspieranie młodzieży w tworzeniu i realizacji inicjatyw lokalnych 
• Praca zarówno z grupą, jak indywidualna 
• Znajomość projektu Centrum Społecznościowe Szopki – etap II – zadanie Centrum Animacji 

Młodzieżowej Kotłownia 
• Współpraca z instytucjami lokalnymi (np. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami) 
 
Od kandydatów oczekujemy: 
• Wykształcenie wyższe 
• Doświadczenia w pracy z młodzieżą 
• Samodzielności po wstępnym wprowadzeniu do pracy 
• Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych 
• Łatwości w nawiązywania kontaktów z ludźmi 
• Umiejętności pracy z grupą 
• Kreatywności i łatwości generowania pomysłów na działania integrujące społeczności lokalne 
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• Umiejętności koordynacji pracy projektowej/zespołowej 
• Otwartości na nowe doświadczenia i przyjmowania informacji zwrotnych 
• Gotowość do pracy w soboty (jedna sobota w miesiącu) 
• Znajomości misji i wizji Stowarzyszenia i identyfikowania się z nimi 
• Umiejętności wyrażania swojego zdania 
• Umiejętności poruszania się po mediach społecznościowych Facebook/ Instagram/ TikTok 
• Gotowości do upublicznia swojego wizerunku w mediach społecznościowych na profilach 

prowadzonych przez Stowarzyszenie 
• Wysokiej kultury osobistej 

 
Szczególne preferencje będą osoby posiadające: 
• Wykształcenie wyższe na kierunkach pedagogika, psychologia, praca socjalna, resocjalizacja itp. 
• Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE 
• Znające specyfikę pracy w ngo 

  
Co oferujemy? 
• Pracę, która ma sens i daje radość! 
• Zadaniowy, elastyczny system czasu pracy  
• Umowa o pracę na pełny etat – umowa na zastępstwo 
• Przewidywany okres zatrudnienia do powrotu zastępowanego pracownika lub do 31-12-2022 

(koniec projektu). Możliwość kontynuowania współpracy w ramach innych projektów 
• Możliwość rozwoju  
• Wprowadzenie do pracy i wsparcie w sytuacjach trudnych 
• Dobre zaplecze techniczne i organizacyjne, wyposażenie w niezbędny sprzęt potrzebny do pracy 

 
Miejsce pracy: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnych Mocni Razem - Centrum 
Animacji Młodzieżowej Kotłownia w Katowicach Szopienicach przy ul. Brynicy 7. 
 
POZNAJ NAS  

Zapraszamy na naszą stronę: https://mocnirazem.org/ oraz 
https://www.facebook.com/MocniRazem/ i https://www.facebook.com/CAMSzopienice  

 
DOŁĄCZ DO NAS! 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prosimy o wypełnienie formularza: 
https://forms.office.com/r/GCRJMyVNjE. 

Jeżeli chcesz przesłać nam dodatkowe informacje np. cv, portfolio, biogram, skorzystaj z adresu: 
rekrutacja@mocnirazem.org. W temacie wpisz: „R2 imię i nazwisko” (np. R2 Anna Kowalska). 

  
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 
Informacje dot. przetwarzania danych osobowych: 

https://1drv.ms/w/s!Ainr3QboR9Umsg6lklofqbHkThNk?e=EC0A08 
Wysyłając dokumenty na potrzeby rekrutacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 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, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 10 maja 2018 r.  
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