
 

 

 

Szukamy stażysty/stażystki! 

Zaczynasz swoją przygodę z pracą w organizacjach społecznych lub zastanawiasz się, 

czy praca w korporacji to na pewno dobry start? Do tego interesujesz się zagadnieniami 

klimatycznymi i masz głowę pełną pomysłów (a w odpowiednim momencie 

uporządkowaną)? Mamy ofertę dla Ciebie! Poszukujemy stażysty/stażystki do naszego 

zespołu – osoby aktywnej, entuzjastycznie nastawionej do pracy, która chciałaby 

realizować się w przyjaznym, kreatywnym środowisku, działającym dla dobra 

wspólnego. 

Do zadań stażysty/stażystki będzie należało angażowanie się w bieżące działania 

Fundacji, a w szczególności wsparcie zespołu przy realizacji Warszawskiego Panelu 

Klimatycznego, przede wszystkim w obszarach: 

 działań promocyjnych i informacyjnych wokół Panelu,  

 przygotowywania materiałów dla panelistów i panelistek,  

 organizacji spotkań Panelu, 

 archiwizowania dokumentów. 

 

Warszawski Panel Klimatyczny to demokratyczna forma włączania mieszkańców 

i mieszkanek Warszawy w proces wytyczenia kierunków polityki energetycznej 

naszego miasta. Działanie realizujemy wspólnie z Fundacją Stocznia i Fundacją Civis 

Polonus. 90 losowo wybranych mieszkanek i mieszkańców podczas wspólnych spotkań 

będzie dyskutować o przyszłości pozyskiwania i wykorzystania energii w naszym 

mieście. Efektem ich pracy będą propozycje najlepszych rozwiązań dla Warszawy.  

 

 

 



 

 

 

Poszukujemy osoby: 

 myślącej o przyszłej pracy w organizacjach społecznych, której bliskie są idee 

partycypacji obywatelskiej i dialogu; 

 skrupulatnej i z umiejętnością analitycznego myślenia;  

 z dobrą energią i chęcią do działania; 

 dyspozycyjnej około 15-20 godzin w tygodniu od początku października. 

Oferujemy: 

 wdrożenie w obowiązki i bieżące informacje zwrotne w procesie nauki; 

 wynagrodzenie 1000 - 1300 zł netto, w zależności od doświadczenia 

i ustalonego zakresu obowiązków; 

 poznanie realiów pracy w organizacjach społecznych; 

 pracę w zmotywowanym, ciekawym i sympatycznym zespole organizacji 

nastawionej na przydatne działania → przeczytaj o nas!  

 perspektywę dalszej współpracy po pomyślnie ukończonym stażu; 

 możliwość odbycia praktyk studenckich. 

Osoby zainteresowane stażem prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego uzasadnienia 

swojego zgłoszenia (dlaczego zgłaszasz się na staż, jak widzisz staż w swoim rozwoju 

zawodowym, max. 250 słów) na adres: kontakt@poledialogu.org.pl z dopiskiem “staż” 

do 2 października  br. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę w dniach 7-

8 października. 

W CV prosimy o dopisanie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji przyszłych procesów 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO)”. 

https://poledialogu.org.pl/o-nas/
mailto:kontakt@poledialogu.org.pl

