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Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) poszukuje nowego pracownika na stanowisko
koordynatora projektów.
Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych prawami człowieka oraz prawami mniejszości
narodowych. Poszukujemy osoby ambitnej, chcącej się uczyć i rozwijać. Znajomość prawa i księgowości jest
dodatkowym atutem.
Oferujemy:
-twórczą, ciekawą i dającą dużo satysfakcji pracę;
-możliwość pracy w środowisku międzynarodowym;
-możliwość używania języka obcego w pracy;
-ciągły rozwój poprzez udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach, konferencjach, stażach i
warsztatach.
Zakres obowiązków koordynatora projektów:
-przygotowywanie i koordynowanie projektów;
-przygotowywanie komunikatów informacyjnych.
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Wymagania:
-wykształcenie wyższe;
-dobra znajomość języka litewskiego, polskiego oraz
angielskiego w mowie i piśmie. Uwaga — pod uwagę
będą brane tylko te osoby, które spełnią powyższy
wymóg;
-znajomość języka rosyjskiego mile widziana;
-komunikatywność, otwartość i elastyczność oraz chęć
dalszego rozwoju;
-zdolności analityczne;
-pozytywne nastawienie do człowieka;
-wrażliwość społeczna;
-bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność
pracy pod presją czasu.
Jeżeli jesteś zainteresowany/a pracą – czekamy na
Twoje CV oraz list motywacyjny napisane w języku
polskim, oraz angielskim na adres karjera@efhr.eu z
dopiskiem KOORDYNATOR PROJEKTÓW.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 marca 2015 r.

Gdy wczoraj we wszystkich wydaniach
informacyjnych pojawiła się
wiadomość o „białych koniach
mechanicznych” na litewskich drogach,
można było pomyśleć, że… Czytaj

całość...

Prezent jak z nieba
Trudno inaczej nazwać pomysł
zbudowania dla wileńskich Romów
nowoczesnego osiedla, gdzie mogliby
swe tradycje rzemieślnicze (?!)
rozwijać, przy domkach ogródki…
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Psa nam tylko do pełnego szczęścia
brakuje…
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Według najnowszego światowego
barometru szczęścia mieszkańcy Litwy
są na 7. miejscu. Od końca. Ale jak się
okazuje, to chyba nieprawda.… Czytaj
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7 470 osób lubi obiekt Kurier Wileński.
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