
         
 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 

na lata 2007 – 2013 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

poszukuje osoby do wykonywania zadań z zakresu  

prowadzenia zajęć z tworzenia i pisania bloga  

w ramach umowy zlecenia  
w projekcie „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku” współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

 

I. Główne zadania: 
Do głównych obowiązków osoby realizującej zadania w ramach projektu będzie 

należało: 

1) przeprowadzenie rekrutacji uczestników zajęć z dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

2) prowadzenie zajęć dla młodzieży (grupa od 5 do 10 osób), których celem będzie 

przekazanie wiedzy m.in. z zakresu: 

− zasad tworzenia ciekawych postów 

− wyboru tematów i poszukiwania inspiracji 

− korzyści z pisania bloga 

− dbania o wygląd bloga 

− możliwości zdobywania czytelników i promocji bloga 

 

II. Wymagania niezbędne: 
1. Wykształcenie wyższe 

2. Prowadzenie bloga przez min. 1 rok 

 

III. Wymagania dodatkowe: 
1. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań 

2. Komunikatywność 

3. Wysoka kultura osobista 

4. Kreatywność 

5. Dyspozycyjność 

 

IV. Termin i miejsce realizacji: 
Termin: wrzesień 2014 r. – grudzień 2014 r. 

Realizacja: raz w tygodniu w godz. popołudniowych po godz. 15:00 (liczba godzin 

i dzień tygodnia zostaną uzgodnione przed zawarciem umowy) 

Miejsce pracy: Gdańsk, siedziba Klubu Młodego Wrzeszczaka (ul. Wajdeloty 14/2) 

 

V. Wymagane dokumenty: 
1. Aktualne CV (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada lub numerem 

telefonu) 

2. List motywacyjny 

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje 

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  

z pełni praw publicznych 

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

6. Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku moich danych osobowy zawartych we wszystkich dokumentach 



         
 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 

na lata 2007 – 2013 

aplikacyjnych składanych w związku z rekrutacją na prowadzenie zajęć  

z tworzenia i pisania bloga dla młodzieży oraz na publikację nazwiska i imienia  

w BIP Ośrodka”. 

Oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. 
 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 12.08.2014 r. 

osobiście w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć 

dopiskiem „Prowadzenie zajęć z tworzenia i pisania bloga”. 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów 

pod wskazany adres. 
Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów lub złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie  

lub poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


