Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych poszukuje osoby na stanowisko
specjalistki lub specjalisty ds. upowszechniania innowacji społecznych.
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych mieści się w Warszawie. Działamy od ponad 30 lat w
obszarze rynku pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Angażujemy się w programy i
działania dotyczące ekonomii społecznej, innowacji społecznych i zatrudnienia. Więcej o nas na
stronie www.fise.org.pl.
Poszukujemy osoby gotowej współtworzyć z nami ekosystem innowacji społecznych w Polsce,
chcącej rozwijać z nami innowacyjne projekty i pomysły, których celem jest rozwiązywanie
problemów społecznych.
Będziemy pracowali wspólnie w grupie w ramach projektu Katalizator Innowacji Społecznych –
realizowanego w partnerstwie przez Fundację Stocznia i FISE. Projekt Katalizator Innowacji
Społecznych współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Kluczowe zadania na tym stanowisku to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opracowanie metody wyboru innowacji i założeń ich upowszechniania i skalowania,
etapowanie procesu wyboru innowacji społecznych do upowszechniania i skalowania,
opracowywanie ścieżek upowszechniania i skalowania innowacji,
uczestniczenie w pełnym procesie upowszechniania i skalowania innowacji,
pozyskiwanie ekspertek i ekspertów z dziedzin związanych z daną innowacją,
organizacja warsztatów eksperckich dotyczących metod upowszechniania i skalowania,
mapowanie podmiotów upowszechniania we współpracy z rzecznikami innowacji
społecznych,
współpraca z animatorkami innowacji;
współudział w zadaniach lidera projektu (Fundacja Stocznia) zgodnie ze strategią współpracy
w ramach projektu.

Szukamy osoby, która jest:
•
•
•
•
•
•

komunikatywna,
zorganizowana i systematyczna,
ma co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w projektach społecznych,
zna obsługę pakietu Office,
lubi pracę zespołową oraz wspólne planowanie i realizowanie działań,
potrafi przekonać innych do swoich pomysłów.
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Dodatkowymi atutami będą:
•
•
•

doświadczenie w handlu i/lub w marketingu,
znajomość języka angielskiego,
wyższe wykształcenie.

Oferujemy:
•
•
•
•
•

wynagrodzenie między 4500 zł a 4700 zł netto (6400-6700 zł brutto) w zależności od
doświadczenia i kompetencji,
zatrudnienie na umowę o pracę na 1 etat lub 0,8 – pierwsze trzy miesiące na okres próbny,
pracę w przyjaznym zespole,
dużo kontaktów, doświadczeń i wyjątkowej wiedzy,
komfortowe i responsywne warunki pracy.

Nasze oczekiwania:
•
•
•

gotowość świadczenia pracy w biurze (ul. Nowy Świat w Warszawie, przy metrze Nowy Świat
- Uniwersytet) minimum 2/3 godzin w tygodniu, maksymalnie 1/3 zdalnie;
gotowość odbywania krajowych podróży służbowych – maksymalnie trzy razy w miesiącu,
jednorazowo do dwóch dni poza Warszawą,
gotowość uczestniczenia w merytorycznych naradach i planowaniu działań.

Etapy rekrutacji:
I.
II.

I etap: Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV na adres
krzysztof.alcer@fise.org.pl do 16 stycznia 2022 roku.
II etap: Z wybranymi osobami skontaktujemy się do 18 stycznia 2022 r. i zaprosimy na
spotkanie.

Na pytania związane z tą rekrutacją odpowiada Krzysztof Alcer: krzysztof.alcer@fise.org.pl, tel. 574
17 90 81.
Informujemy, że Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie zgody, której udzielił/a nam Pan/i przesyłając swoje
zgłoszenie aplikacyjne. Administratorem Pana/i danych osobowych przesłanych w procesie rekrutacji
będzie Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z siedzibą przy ul. Nowy Świat 49 lok. 201 w
Warszawie. W przypadku niewybrania Pana/i na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, Pana/i dane
osobowe zostaną usunięte w ciągu 90 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Przysługuje Panu/i
prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia
przetwarzania. Jeśli uzna Pan/i, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/i
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana/i dane na pewno nie
zostaną udostępnione innym podmiotom, nie będą też podlegały profilowaniu.
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