Zostań trenerem/ trenerką
Fundacji Forum Dialogu
Kogo szukamy?

Forum Dialogu to największa i najstarsza polska organizacja,
działająca na rzecz dialogu polsko-żydowskiego. Szukamy osób, które
chcą dołączyć do naszego zespołu trenerskiego.
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:








masz wiedzę na temat stosunków polsko-żydowskich i/lub
chciał(a)byś ją poszerzyć
masz doświadczenie trenerskie/w edukacji nieformalnej
chciał(a)byś pracować z młodzieżą z całej Polski oraz przy
organizacji spotkań tej młodzieży z grupami zagranicznymi
niestraszne są Ci wyjazdy służbowe (zajęcia edukacyjne
prowadzimy w małych miejscowościach w całej Polsce)
jesteś na tyle dyspozycyjny/a, żeby poprowadzić przynajmniej
dwa cykle warsztatów w danym semestrze szkolnym (każdy
po 4 dni, rozbite na dwa bloki) oraz przygotować się do nich
znasz język angielski w stopniu umożliwiającym
poprowadzenie spotkania młodzieży z grupą z zagranicy.

Co oferujemy?







cykl szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów
zdobycie doświadczenia w realizacji ogólnopolskiego
programu edukacyjnego, którego celem jest przywracanie
pamięci o lokalnej społeczności żydowskiej oraz szerzenie
postaw otwartości i tolerancji
zatrudnienie przy realizacji warsztatów dla młodzieży szkolnej
w całej Polsce
elastyczne godziny pracy
wsparcie trenerskie i merytoryczne (regularne warsztaty,
szkolenia, superwizje).
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Jak aplikować?
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:
 CV
 wypełnionej ankiety
do 10 grudnia 2017 roku
na adres e-mail: rekrutacja.trenerzy@dialog.org.pl. Zastrzegamy sobie
prawo do odezwania się do wybranych kandydatów (choć dołożymy
starań, by wszyscy aplikujący dostali informację o przyjęciu lub
odrzuceniu aplikacji).
Osoby, które pomyślnie przejdą pierwszy etap rekrutacji, poprosimy
w dalszej kolejności o wykonanie zadania rekrutacyjnego, a następnie
zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w naszym
biurze w Warszawie w pierwszej połowie stycznia 2018 roku.
Co dalej?
Dla grupy przyszłych trenerów i trenerek w I kwartale 2018 roku
odbędzie się cykl szkoleń, którego celem będzie przygotowanie do
realizacji projektów edukacyjnych Forum Dialogu. Na cykl złożą się:
 spotkanie organizacyjno-szkoleniowe w Warszawie w styczniu
2018 roku (ok. 3 godz.)
 szkolenie wyjazdowe w terminie 12-18 lutego 2018 roku w
okolicach Warszawy
 dwa szkolenia weekendowe w Warszawie w okresie
luty/marzec 2018 roku.
Uczestnictwo w całym cyklu szkoleniowym jest warunkiem przyjęcia
do zespołu trenerskiego i prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Przyszłych trenerów i trenerki zaprosimy też do udziału w Gali Szkoły
Dialogu – uroczystego podsumowania programu edukacyjnego
Szkoła Dialogu w Teatrze Wielkim, które odbędzie się 1 marca 2018
roku.
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Fundację Forum Dialogu dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 (z poz. zm.). Przyjmuję do
wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych
oraz ich poprawiania”.
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