
 

 

Pracownik młodzieżowy w Młodzieżowym Miejscu Spotkań 
(MMS) 

 
MMS to miejsce dla młodych ludzi, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania 
i spędzać czas w przyjaznej atmosferze oraz realizować projekty społeczne.  
W MMS-ie działa także grupa młodzieżowych wolontariuszy.  Grupa obecnie liczy ok. 
20 osób. 

CEL STANOWISKA 

Wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju oraz stworzenie im warunków i możliwości 
dla ich różnorodnej aktywności.  

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU 

- Organizowanie oraz prowadzenie zajęć aktywizujących młodzież oraz 
wspierających ich rozwój  

- Współpraca z trenerami prowadzącymi zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z 
rozwoju kompetencji społecznych oraz zainteresowań  

- Wspomaganie młodzieży w pokonywaniu trudności i pomoc w znalezieniu 
możliwych sposobów rozwiązań sytuacji trudnych 
 
- Współtworzenie i realizowanie projektów promujących partycypację społeczną, 
zdrowy tryb życia oraz konstruktywne i alternatywne form spędzanie czasu 
wolnego 

- Motywowanie młodzieży do podejmowania własnych inicjatyw i angażowania się 
w życie społeczności lokalnej 

- Wspieranie młodzieży w realizacji działań o charakterze społecznym, kulturalnym, 
artystycznym lub sportowym, 

- Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi uczestników MMS  
 
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

 WYMAGANE KWALIFIKACJE 

- Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 2-letni staż 
pracy z dziećmi lub młodzieżą 



 

 

- Umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim (mile 
widziana); 

Predyspozycje osobowościowe: 

- wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych 
i międzyinstytucjonalnych; 

- energia i odwaga w działaniu,  

- kreatywność, twórczość, umiejętność generowania nieszablonowych, 
pozbawionych stereotypowego podejścia rozwiązań; 

- umiejętność pracy indywidualnej i grupowej 

- rzetelność, dyspozycyjność, terminowość i odpowiedzialność; 

- samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań; 

- umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania 
informacji i wyciągania wniosków; 

- otwartość na uczenie się i zdobywanie nowych kompetencji 

 OFERUJEMY: 

- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, ok. 24 godzin w miesiącu 
(z możliwością poszerzenia współpracy); 

- możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji 
pozarządowej; 

- możliwość włączania się w kolejne projekty Stowarzyszenia; 

- środowisko pracy, w którym ceniona jest samodzielność i kreatywność; 

- udział w realizacji projektów, które mają sens i znaczenie dla ich uczestników. 

 Jak aplikować? 

Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany, wypełnij elektroniczny formularz 
aplikacyjny pod adresem: https://www.interankiety.pl/i/kzqJVR5A  

Prosimy także o załączenie aktualnego CV. Jeśli będziemy zainteresowani 
podpisaniem z Toba umowy, potrzebne będzie także oświadczenie o niekaralności.  



 

 

Formularz należy wypełnić do dnia 10.09.2019r.  

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 76 832 18 04 i drogą elektroniczną 
pod adresem biuro@szansa.glogow.pl 

 


