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Wszystko o życiu Polaków na Litwie...
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Nowa oferta pracy w EFHR

Prima Aprilis
Międzynarodowy Dzień Ptaków

wilnoteka.lt, 3 marca 2015, 11:17

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.

Na Litwie: Dainora, Rimgaudas,

Więcej ...
WILNO I WILEŃSZCZYZNA

Na Rossie więźniowie nie
zamieszkają

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.
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.
EFHR
Odpowiedz

Imieniny obchodzą: Grażyna, Hugo, Irena,

Ośrodek półotwarty dla więźniów w
wileńskiej dzielnicy Rossa nie
powstanie. Taka decyzja zapadła po spotkaniu ministra
sprawiedliwości Juozasa Bernatonisa...
Zbliża się 10 rocznica śmierci Jana Pawła II
Od 1 kwietnia - na wycieczkę po Wilnie pomarań...
W 2016 r. z Niemenczyna do Wilna - czteropasmówk...
Nowe władze Wilna. Komitet Kontroli dla AWPL
Prezydent Dalia Grybauskaitė w Borejkowszczyźnie
Więcej

POLACY NA LITWIE

"Mickiewiczówka" z
wizytą u polskich
lotników
Uczniowie Gimnazjum im. A.
Mickiewicza w Wilnie, zdobywcy nagrody II stopnia w
zorganizowanym przez Wilnotekę I Festiwalu Humoru
Studniówkowego Wileń...
"Nie zapominajcie, że o Was pamiętamy...
Nie tylko olimpiada - konkurs "Pokochaj...
"Miejsca i ludzie" - wystawa Waldemara...
Ewelina Wołowiczewa mistrzynią olimpijską języka...
Olimpiada polonistyczna: rozprawki napisane, w...
Więcej

LITWA

Grybauskaitė na liście
agentów KGB - sprawka
hakerów
Po ataku hakerów na portal
Litewskiego Centrum Badań Ludobójstwa i Oporu na
liście osób, które współpracowały z KGB, pojawiło się
nazwisko prezydent Litwy...
Departament Bezpieczeństwa Państwa zwraca uwagę...
Złote Krzyże Sceny dla litewskich twórców...
Komisja Europejska ma pretensje wobec Litwy w...
Litewski parlament ratyfikował umowę w sprawie...
Uspaskich bez immunitetu
Więcej
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ZA MIEDZĄ

Z Wileńszczyzny na
studia do Suwałk
Matury coraz bliżej, a co dalej?
Najlepiej oczywiście zacząć studia.
Mimo że uczelni na Litwie nie brakuje, a na wielu
kierunkach zaczyna brakować student...
Orędzie Warlikowskiego na Międzynarodowy Dzień...
Obława Augustowska - po 70 latach nadal...
"Bądźmy razem" - s. Michaela Rak...
Nie żyje Bożena Rafalska
"Rajd Dragonów" przez kraje bałtyckie,...
Więcej

SONDA
Uważam, że po wyborach sytuacja Polaków w Wilnie::
Nie zmieni się
Zmieni się na lepsze. Nowy mer mówił, że popiera
dwujęzyczne tabliczki. Czekam, kiedy się pojawią
Zmieni się na lepsze, zwłaszcza dla polskich
katolików. Czekam na mszę świętą po polsku w katedrze
Polacy zawsze będą musieli walczyć o swoje prawa i
będą je mieli o tyle, o ile sami się o nie zatroszczą
Może się pogorszyć, zwłaszcza jeśli chodzi o
szkolnictwo. Obawiam się, że polskie szkoły mogą
ucierpieć
Będzie gorzej, Polacy wypadną z koalicji rządzącej
Zmieni się na niekorzyść. Obawiam się, że wielu
Polaków może stracić pracę w wileńskim Urzędzie
Miasta
Nie mam zdania
GŁOSUJ

OSTATNIO KOMENTOWANE
Zadna "anexja" Krymu,...
01.04.2015 - 12:58
Mordy stalinowskie pewnie
01.04.2015 - 10:29
Oświadczenie szefowej
01.04.2015 - 09:47
Nielegalna aneksja Krymu
01.04.2015 - 09:43
Nielegalna aneksja Krymu
01.04.2015 - 09:43

Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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