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Goethe-Institut w Warszawie we współpracy z innymi europejskimi Instytutami Kultury i 
lokalnymi instytucjami partnerskimi organizuje Europejski Dzień Języków 2020. W związku z 
tym Goethe-Institut poszukuje zaangażowaną koordynatorkę/zaangażowanego koordynatora, 
która/który przejmie od 17 sierpnia do 31 października 2020 następujące zadania:  
 

 Aktualizacja strony internetowej projektu (EDJ) 
 Przygotowanie nowych tekstów 
 Koordynacja spotkań instytucji partnerskich w ramach projektu 
 Sporządzanie protokołów spotkań 
 Koordynacja zaplanowanych działań online w ramach EDJ 
 Moderowanie/współmoderowanie eventów online w ramach EDJ 
 Kontakty robocze i uzgadnianie wspólnych działań z Przedstawicielstwem Komisji 

Europejskiej w Polsce w ramach eventów poza Warszawą 
 Koordynacja oraz zamieszczanie postów na FB EDJ 
 Ewaluacja EDJ 

 
 
Wymagania:  

 Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego 
 Podstawowa znajomość języka niemieckiego  
 Potwierdzone doświadczenie w koordynacji wielojęzycznych projektów z wieloma 

partnerami 
 Dobra znajomość nowych mediów 
 Elastyczność, otwartość, dobre zarządzanie czasem 
 Umiejętność komunikowania się 
 

Gopethe-Institut oferuje w ramach ww. zadań umowę zlecenie, która będzie obejmować od 
120 do maksymalnie 150 godzin. Rozliczenie będzie odbywać się w cyklu miesięcznym, na 
podstawie rachunku wystawionego w oparciu o ilość godzin na koniec danego miesiąca 
(zestawienie przepracowanych godzin), wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi 38 PLN 
brutto zgodnie z obowiązującymi regulacjami Goethe-Institut dotyczącymi wynagradzania. 
 
Aplikować można przesyłając pełny zestaw dokumentów: pismo motywacyjne, życiorys, 
świadectwo ukończenia szkoły/studiów wyższych, referencje) w języku angielskim lub 
niemieckim wyłącznie w formie elektronicznej do 10 sierpnia 2020 z dopiskiem „Koordynacja  
- EDJ“ na następujący adres: Iwona.Kuczkowska@goethe.de. 
 

Proszę załączyć do aplikacji następujące oświadczenie:” Zgadzam się na przetwarzanie przez 
Goethe-Institut w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 
zgłoszeniowych do celów rekrutacji (zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 
sierpnia 1997, Dziennik Ustaw 2002, Nr 101, Pozycja 926 z późniejszymi zmianami). 
 
W przypadku pytań proszę kontaktować się z panią Iwona Kuczkowską, koordynatorką 
projektów edukacyjnych, Goethe-Institut w Warszawie: Iwona.Kuczkowska@goethe.de. 
 
 


