
забезпечувати адміністративну
підтримку ВПО, що проживають в
населених пунктах;
комунікувати з місцевою владою
від імені спільноти ВПО; 
вивчати потреби у гуманітарній
допомозі серед ВПО;
співпрацювати з представниками
місцевих організацій допомоги;
стежити за дотриманням графіку
реалізації проєкту;
готувати проєктну звітність;
здійснювати іншу управлінську
діяльність, необхідну для
організації та реалізації проєкту;
організовувати моніторингові
візити керівництва проєкту.

«Solidarity Fund PL in Ukraine» *
займається підтримкою розвитку
демократії та самоврядування 
в Україні і реалізовує гуманітарні
проєкти.

щонайменше чотири роки досвіду
реалізації проєктів у Полтаві/
Полтавській області у співпраці з
місцевою адміністрацією та
громадськими організаціями;
обізнаність у темі гуманітарної
допомоги, допомоги ВПО; 
досвід управління проєктною
командою;
вміння швидко сприймати нову
інформацію та засвоювати її;
високий рівень організаційних
навичок, комунікабельність,
пунктуальність;
впевнені навички користування
ПК (MS Office, хмарні технології,
обізнаність з основами цифрової
безпеки) ;
навички ділового листування;
володіння українською мовою; 
володіння англійською (не нижче
рівня B2);
володіння польською мовою -
додаткова перевага.

У ТЕБЕ Є

ТИ БУДЕШ

Посада: спеціаліст

Основне завдання: координація
проєкту гуманітарної допомоги 
 для ВПО. 
Робочий час: повний (пн-пт)
 
Умови роботи: строковий
трудовий договір або договір
цивільно-правового характеру на 
6 місяців з можливістю
продовження на постійно

Місце роботи: Полтава/
Полтавська область

Посадовий оклад: 5 597  - 7 659
PLN

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ!

ХТО МИ?

Надсилай резюме ** (українською мовою) 
та мотиваційний лист англійською мовою
(макс. 3000 символів) до 11 грудня 2022 р.
на адресу електронної пошти: 
 sfplua_vacancies@solidarityfund.pl з темою
Вакансія 2022/UA/UKAid-2

2022/UA/UKAid-2
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ШУКАЄМО СПЕЦІАЛІСТА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ З
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ВПО У ПОЛТАВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Хочеш працювати у галузі співробітництва задля розвитку України?

ОТРИМАЙ
роботу у міжнародній організації,
що динамічно розвивається; 
простір для саморозвитку;
можливість реалізувати проєкт з
гуманітарної допомоги для ВПО
у скрутний для України час.



* ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Представництво фонду міжнародної солідарності в Україні «Solidarity Fund PL in Ukraine» було засновано в липні
2019 року для сприяння досягненню мети, цілей і завдань Фонду міжнародної солідарності Республіки Польща
«Solidarity Fund PL». 

«Solidarity Fund PL» був заснований в кінці 90-х років з ініціативи Президента Республіки Польща, з метою
надання допомоги країнам, що знаходяться на етапі переходу до ринкової економіки та приватного
підприємництва, а також підтримки їх економічного, соціального і політичного розвитку. Протягом своєї
діяльності Фонд реалізував низку проектів, у тому числі для України, Молдавії, Білорусі, Казахстану та Грузії.

«Solidarity Fund PL in Ukraine» займається підтримкою розвитку демократії та самоврядування в Україні. Ще у
2014 році «Solidarity Fund PL» почав виконувати конкретні завдання в галузі підтримки реформ самоврядування в
Україні, що випливають з Меморандуму про співпрацю між Польщею та Україною.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Інформуємо, що адміністратором персональних даних, наданих в рамках цього конкурсу є Представництво
Фонду міжнародної солідарності в Україні, акредитоване згідно з Рішенням Міністерства юстиції України від
24.07.2019 за № 357/19.4, розташоване за адресою: м.Київ, вул.Сирецька, буд.38, яке діє від імені Фонду
міжнародної солідарності, що є неурядовоююридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства
Республіка Польща з головним офісом у Варшаві, вул. Мисловіцка, 4, 01-612. Висловлення згоди є добровільним,
але необхідним для участі в конкурсі. Персональні дані будуть оброблятися Представництвом лише для цілей,
необхідних для реалізації процесу конкурсу 2022/UA/Hum-2. Дані будуть оброблятися протягом періоду,
необхідного для конкурсу, та розгляду будь-яких претензій. Дані не будуть оброблятися за допомогою
автоматизованих систем прийняття рішень. Ви маєте право на доступ та виправлення своїх персональних даних,
право на отримання інформації про мету, обсяг і спосіб обробки персональних даних, а також право вимагати
виправлення персональних даних, відкликання згоди на їх обробку або видалення, право на перенесення
даних. Інформуємо, що з питань захисту персональних даних слід контактувати з інспектором із захисту
персональних даних за електронною адресою: iod_ua@solidarityfund.pl

Якщо погоджуєтеся брати участь у майбутньому наборі персоналу, який буде здійснюватися Фондом
міжнародної солідарності, прохання додати в резюме наступний параграф: «Надаю свою згоду на обробку
персональних даних, що містяться в резюме та листі, лише для внутрішнього використання Фондом
міжнародної солідарності, і лише з метою участі у майбутньому наборі персоналу»

** ПРИМІТКА!
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