Fundacja Aktywności Lokalnej (zał. w 2007) od początku dynamicznie rozwija działalnośd szkoleniowo-doradczą,
w szczególności specjalizując się w prowadzeniu zajęd z umiejętności miękkich (rozwój osobisty i zawodowy) dla
różnych grup odbiorców. Kadra Fundacji to grono wykwalifikowanych specjalistów – trenerów, doradców
i konsultantów, która pracowała przy ponad 100 projektach szkoleniowo-doradczych. FAL prowadzi agencję
zatrudnienia (wpis do KRAZ Certyfikat nr 4682) oraz instytucję szkoleniową (wpis do RIS nr 2.30/00083/2008).
W latach 2008-2011 FAL zrealizowała kilkanaście projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu paostwa, w szczególności na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich oraz na rzecz kobiet-matek
w małych gminach Wielkopolski, za które autorka i koordynatorka projektów p. Iwona Janicka została podwójną
laureatką konkursu Eurolider2010 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
FAL angażuje się w ogólnopolskie akcje społeczne, m.in. Masz Głos – Masz Wybór, Razem’89.

Obecnie w związku z przygotowaniami do realizacji projektu poszukujemy osób na
stanowisko: Asystent/ka (praktyki)
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wielkopolski poprzez wzmocnienie adaptacyjności matek i ojców na rynku
pracy w wyniku analizy, testowania i wdrożenia w latach 2011-2014 modelu współpracy międzysektorowej wspierającego
godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity.
Projekt realizowany jest przez Fundację Aktywności Lokalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu, Prelite PR sp. z o.o. oraz Centrum Work-Life Balance w Kokkedal (Dania).

Zakres obowiązków:
 Wspomaganie ekspertów w zakresie realizacji badao nt. współpracy międzysektorowej w regionie
 Udział w wypracowywaniu analiz, raportów z przeprowadzonych badao
 Udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach nt. współpracy międzysektorowej (w obszarze
rynku pracy, opieki nad dziedmi do lat 3)
 Współorganizacja seminariów, spotkao i grup fokusowych w ramach projektu
 Udział w przygotowaniu bazy potencjalnych interesariuszy projektu (do października 2011)
 Udział w przeprowadzeniu kompleksowego badania ankietowego wśród samorządów w regionie
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzonych działao w zakresie opieki
do lat 3, współpracy z lokalnym biznesem w kontekście ułatwiania godzenia życia zawodowego
i prywatnego
Czas trwania praktyk: sierpieo/wrzesieo 2011 – luty 2012 (z możliwością przedłużenia współpracy)
Liczba miejsc praktyk: 2 osoby
Wymagania
Osoby zainteresowane ww. stanowiskiem prosimy w krótkim liście motywacyjnym o wskazanie
informacji potwierdzających predyspozycje, cechy i umiejętności.
 Student/-ka lub absolwent/ka
 Zainteresowania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w regionie, rozwojem
regionalnym i/lub lokalnym, budowaniem relacji pomiędzy samorządami a organizacjami
pozarządowymi, aktywnością lokalną, przedsiębiorczością społeczną, kapitałem ludzkim, itp.
 Umiejętności interpersonalne, w tym umiejętnośd pracy w zespole
 Odpowiedzialnośd za realizację powierzonych zadao
 Umiejętnośd pracy samodzielnej
 Znajomośd technik i narzędzi badawczych, sporządzania raportów i analiz
 Umiejętnośd obsługi komputera – edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych (sporządzanie analiz,
wykresów, baz danych)
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Mile widziane:
 Prawo jazdy kat. B
 Doświadczenie w realizacji przedsięwzięd badawczych (np. ankiet, wywiadów)
 Znajomośd oprogramowania statystycznego
 Własny komputer
Oferujemy:
 Stanowisko pracy w biurze Fundacji (Puszczykowo) + możliwośd pracy zdalnej
 Współpracę z organizacją o uznanej pozycji w środowisku organizacji pozarządowych,
społecznych agencji zatrudnienia oraz instytucji szkoleniowych
 Współpracę z ekspertami ds. współpracy międzysektorowej, work-life balance, funduszy
europejskich - z laureatami wielu nagród i wyróżnieo, m.in. Eurolider2010 w konkursie
organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 Referencje na zakooczenie współpracy
Ważne. Spośród osób, które najbardziej spełnią nasze oczekiwania podczas praktyk studenckich
przewidujemy przedłużenie współpracy w formie odpłatnego stażu studenckiego lub zatrudnienia przy
wdrażaniu projektu.

Zainteresowany/a? Przygotuj swoją aplikację:



CV
list motywacyjny (ofertę) zawierający informację o temacie/obszarze pracy (licencjackiej lub
magisterskiej) i wskazanie cech/umiejętności, które sprawią, że przyjmiemy Cię nie tylko z dobroci
serca, ale przede wszystkim dlatego, że wzmocnisz nasz zespół

Prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego najlepiej do 12 sierpnia 2011 r. (piątek) – na
adres rekrutacja@fal.org.pl lub przez portal Infopraca.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

WAŻNE! Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami, które
w najlepszym stopniu spełniają nasze oczekiwania.
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