Projekt: Polska poszukuje pracownika
Poszukujemy osoby odpowiedzialnej za bieżącą obsługę i koordynację projektu „Przejrzysta i otwarta szkoła budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji” który będzie realizowany przez fundację od
kwietnia 2013 roku do końca września 2014 roku.
Projekt ten stawia za cel stworzenie usługi internetowej umożliwiającej w łatwy i intuicyjny sposób
porównywanie elementów oferty edukacyjnej szkół podstawowych oraz gimnazjów za pomocą istniejących i
nowych wskaźników obrazujących jakość ich pracy, a tym samym stworzenie narzędzia animującego dyskusję i
społeczną aktywność wobec zjawisk i problemów związanych z jakością edukacji. Jakość szkół będzie określana
na podstawie czynników związanych z mierzalnymi efektami kształcenia, jakością ich otoczenia, opinią organów
nadzoru pedagogicznego, jakością infrastruktury, a także wskaźników sukcesów i porażek. Budując narzędzie
chcemy bazować na danych publicznych, promując ich wykorzystywanie oraz upowszechniając modelu
otwartego rządu na szczeblu lokalnym. Efektem realizacji usługi oraz realnym celem dla którego powstaje będą
działania rzecznicze mające na celu aktywizowanie lokalnych środowisk.
Od kandydatów do pracy na tym stanowisku oczekujemy:









Całościowej kontroli nad przebiegiem projektu oraz jego bieżącego organizacyjnego koordynowania
Wiedzy związanej z funkcjonowaniem systemu edukacji formalnej w Polsce na poziomie podstawowym
i gimnazjalnym, w tym wiedzy na temat procedur związanych z zewnętrznymi systemami oceniania
(sprawdzian po szkole podstawowej, egzamin gimnazjalny), wiedzy na temat teorii i praktyki
funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w Polsce
Doświadczenia związanego z współpracą z webdesignerami związanej z tworzeniem serwisów / usług
internetowych
Doświadczenia w obszarze zadań związanych z administracją w tym praktycznej znajomości pracy
biura, obsługi korespondencji , obiegu dokumentów oraz ich rozliczeń;
Bardzo dobrej organizacji pracy własnej i analitycznego myślenia;
Systematyczności i motywacji do pracy;
Praktycznej znajomości programów pakietu MS Office;

Dodatkowo mile widziane:


Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, działalności w kołach naukowych,
organizacjach hobbystycznych lub przy realizacji własnych, także nieformalnych projektów.

Oferujemy:






ciekawą pełną wyzwań pracę w wymiarze godzinowym odpowiadającym jednemu etatowi (w
Warszawie);
elastyczne godziny pracy;
możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów;
pracę w kreatywnym zespole;
możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia, możliwość codziennej współpracy z profesjonalnymi
ekspertami oraz praktykami .

Prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@projektpolska.pl do 26 kwietnia 2013 roku
Ze względu na dużą liczbę aplikacji, Projekt: Polska nie jest w stanie informować wszystkich
kandydatów/kandydatek o wyniku lub statusie procesu selekcji.

