
 

 Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” poszukuje kandydata  
na stanowisko Prezesa Zarządu 

Twój zakres obowiązków 
 Planowanie budżetu i działań Fundacji w perspektywie rocznej i długoterminowej 
 Prowadzenie i rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków Fundacji oraz ze środków zewnętrznych 
 Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową w tym z funduszy UE i innych o podobnym 

charakterze 
 Kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem oraz promowanie Fundacji m.in. w social mediach  
 Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w formie prezentacji, wykresów, grafik i zdjęć 
 Samodzielna aktualizacja informacji na stronie www oraz współpraca z administratorem serwera  
 Monitorowanie wdrażanych działań podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe z Fundacji 
 Współpraca z Fundatorami, organizacja i prowadzenie spotkań wynikających z obowiązków statutowych 
 Współpraca z darczyńcami fundacji, w tym prowadzona w języku angielskim 
 Współpraca z instytucjami w zakresie wdrażania i prowadzenia pedagogiki w formule streetworkingu 
 Współpraca z biurem rachunkowym w zakresie finansowej działalności Fundacji 
 Rozliczanie rachunków dot. wynajmu lokalu oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem Fundacji  
 Sporządzenie raportów dot. realizowanych projektów oraz wydatkowanych środków finansowych  
 Opracowanie zgłoszeń dot. pozyskiwania środków finansowych z budżetu Fundacji oraz ich weryfikacja  
 Koordynacja działań Fundacji, zarządzanie wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Fundacji  

 

 

 
Nasze wymagania 

 Wykształcenie wyższe  
 Dobra znajomość zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych 
 Znajomość podstawowych zasad księgowości oraz podstaw finansowania organizacji pozarządowych 
 Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów m.in. finansowanych ze środków UE  
 Znajomość środowiska płockich organizacji pozarządowych 
 Doświadczenie we współpracy z NGO, osobami i grupami nieformalnymi z Płocka będzie dodatkowym atutem 
 Dobra znajomość zagadnień CSR i działalności charytatywnej  
 Dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Skype) 
 Znajomość obsługi podstawowych programów graficznych 
 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym mile widziana  
 Umiejętności sprawnego komunikowania się, rozwiązywania problemów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych 

i przewodzenia zmianom 
 Sprawne funkcjonowanie w sytuacji ekspozycji społecznej (w szczególności wystąpienia publiczne) 
 Umiejętność komunikowania działań fundacji w kontaktach z mediami lokalnymi oraz poprzez social media  
 Umiejętność administrowania stroną www  
 Samodzielność w działaniu i dyscyplina pracy  
 Innowacyjność i kreatywność w realizacji zadań  
 Postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji, "budowania mostów" i szukania kompromisowych 

rozwiązań 
 Mile widziane prawo jazdy kat B 

 
 
Oferujemy 

 Wynagrodzenie oraz premię uznaniową adekwatnie do zajmowanego stanowiska  
 Stabilne zatrudnienie oraz komfortowe warunki pracy 
 Mentoring osób reprezentujących założycieli Fundacji  
 Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy (komputer, telefon, lokal, ryczałt na paliwo) 
 Możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji 
 Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole w oparciu o najwyższe standardy i praktyki biznesowe 

 
 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 31 grudnia 2021 r. na adres: koordynator@plock.eu  
 



W przypadku zainteresowania udziałem w rekrutacji prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku (09-402), ul. Kościuszki 8, lok. 3, 
zwaną dalej „Administratorem” dla celów obecnej rekrutacji prowadzonych przez Administratora. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.” 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” z siedzibą w Płocku (09-402), ul. Kościuszki 8, lok. 3, adres e-mail: kontakt@fundusz-
grantowy.pl, numer telefonu: (024) 367 44 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000253076. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz http://fundusz-grantowy.pl/klauzula-informacyjna/ 

 


