
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłasza konkurs na stanowisko: 
Animator/Animatorka OWES oraz Trener/Trenerka 

w wymiarze etatu: min. ¾ etatu 
miejsce pracy: powiat bytowski/słupski 

 

1. Wymagania konieczne: 
a. minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia 

partnerstw lokalnych  
b. posiadanie następującej wiedzy i/lub kompetencji: 

− znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych funkcjonowania 
sektora ekonomii społecznej (w tym m.in. znajomość ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz dokumentów strategicznych np. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej). 

− umiejętności stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami 
i podmiotami, 

− umiejętność ułatwiania procesów komunikacji wewnątrz grupy oraz zwiększania 
zaangażowania, 

− umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, 

− umiejętność rozwiązywania konfliktów,  

− umiejętność przygotowania i przeprowadzenia procesu animacji, który będzie uwzględniał 
rozwój organizacji oraz idei ekonomii społecznej, 

− znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, 
w którym prowadzi działania animacyjne, 

2. Wymagania pożądane:  
a. bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów 
b. ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią 

społeczną, potwierdzone certyfikatami, 
c. doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym, 
d. osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych, 
e. osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju, 

f. dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia 
zawodowe). 
 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 

1. Organizowanie i animowanie w terenie minimum 34 spotkań/warsztatów grup inicjatywnych rocznie (min. 1/3 

działań odbywać się będzie poza terenem biura). Grupa inicjatywna to sformalizowana lub niesformalizowana 

grupa osób lub podmiotów, którą łączy wspólny cel: utworzenie podmiotu ekonomii społecznej i która dla 

realizacji tego celu podejmuje wspólne działania prowadzące do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej. 

2. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych dla uczestników spotkań animacyjnych. 

3. Organizowanie spotkań animacyjnych. Praca z min. 3 GI/rocznie, a także innymi grupami, które chcą stworzyć 

partnerstwo lokalne lub projektowe. 

4. Inicjowanie i wspieranie powstania grup osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES. 

5. Monitorowanie postępów wsparcia dla GI przy pomocy wypracowanych narzędzi. 

6. Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze. 

7. Animowanie wśród mieszkańców dyskusji dot. ekonomii społecznej. 

8. Moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku. 

9. Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania, 

m.in.: poprzez wskazanie możliwych korzyści społeczno– ekonomicznych lub kosztów zaniechania. 

10.  Aktywny udział w spotkaniach i grupach roboczych organizowanych przez inne OWES, KCES, CES, JST. 

11. Podejmowanie inicjatyw wspomagających współpracę między OWES i zwiększające jakość  usług. 

12.  Udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb i tworzenia planów 

działania. 

13.  Wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności. 



14.  Wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną, w tym z instytucjami, które mają wpływ 

na sytuację w danym regionie (samorząd lokalny, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły itd.). 

15.  Docieranie do potencjalnych PES, zachęcanie ich do podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania 

partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, w tym z wykorzystaniem 

możliwości stwarzanych przez ekonomię społeczną. 

16.  Wspieranie procesu budowy partnerstw oraz działań na rzecz wzmacniania istniejących partnerstw i innych 

form współpracy w regionie. 

17. Udzielanie informacji klientom OWES nt. ekonomii społecznej w zakresie oferty OWES. 

18.  Organizowanie spotkań doradczych, webinarii, konwersatorii, konferencji, forów, itp. 

19.  Udzielanie pomocy w rekrutacji klientów OWES. 

20.  Udzielanie pomocy klientom przy wypełnianiu dokumentów OWES, umów itp.. 

21.  Prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych działań, wynikających z założeń OWES. 

22.  Utrzymywanie bieżącego kontaktu z pozostałymi pracownikami OWES, w szczególności ze specjalistami ds. 

szkoleń i rekrutacji, doradcami kluczowymi i specjalistycznymi oraz kluczowymi doradcami biznesowymi. 

23. Udział w spotkaniach zespołu minimum raz w miesiącu. 

24. Stałe doskonalenie kompetencji m.in. poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych, szkoleniach 

wewnętrznych, doradztwie, spotkaniach sieciujących itp.. 

25.  Wykonywanie innych czynności i poleceń przełożonych, związanych ze wspomaganiem personelu OWES w 
celu sprawnej i efektywnej pracy całego Ośrodka. 

26. Prowadzenie szkoleń w ramach Szkoły Liderów oraz szkoleń otwartych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

Istnieje możliwość wykonywania obowiązków animatora jako dodatkowe zatrudnienie – łącznie wymiar czasu pracy 
osoby zatrudnionej na tym stanowisku nie może przekroczyć 1,5 etatu (w OWES i innym miejscu pracy).  
 
Istnieje możliwość zwiększenia wymiaru zatrudnienia animatora w OWES poprzez zatrudnienie dodatkowo na część 
etatu w charakterze doradcy (w zależności od spełnienia wymaganych kompetencji przez kandydata). 
 
 

4. Wymagane dokumenty: 
a. list motywacyjny 
b. CV z dokładnym opisem kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej 
c. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych 

studiów) 
d. kserokopie świadectw pracy 
e. inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych 

kursach, szkoleniach, referencje) 
f. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych 
 

List motywacyjny oraz CV należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@pds.org.pl w terminie do dnia 
17 maja 2019 r., wpisując w temacie wiadomości: „Nabór na stanowisko Animatora/Animatorki OWES oraz 
Trenera/Trenerki”. 
 

Podpisaną kopię listu motywacyjnego oraz CV, opatrzoną podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)” oraz pozostałe dokumenty należy 
dostarczyć na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  
 
UWAGA: LGD PDS zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu lub zaoferowania wybranemu 
kandydatowi pracy w innym wymiarze.  
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