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PROJECT MANAGER  

Data publikacji: 15/09/2022 

Data rozpoczęcia pracy: 09/2022 

Miejsce pracy: Warszawa wraz z podróżami do Łowicza, Węgrowa i Chełma 

Okres: 5 miesięcy - pełen etat 

Język: polski 

Przełożony: Dyrektor Krajowy 

Główny cel 

W ramach interwencji na rzecz integracji społecznej ukraińskich uchodźców w Polsce 
(finansowanej przez Fundację Korporacyjną), głównie poprzez zatrudnienie i działania 
zapewniające wsparcie psychospołeczne i edukacyjne, do obowiązków Project Managera należą: 

Nadzór, koordynacja i wdrożenie działań projektu, a także zarządzanie pracą asystenta 
projektu oraz 6 pracowników socjalnymi w terenie w celu monitorowania i wspierania 
beneficjentów projektu. 

Główne zadania i obowiązki: 

a) zapewnienie ogólnego zarządzania projektem w synergii z innymi projektami AVSI Polska; 
b) zapewnienie zarządzania pracą Asystenta Project Managera oraz 6 pracowników 

socjalnych pracujących w 4 miejscach interwencji (Warszawa, Łowicz, Węgrów i Chełm), 
promując budowanie potencjału i współodpowiedzialność na poziomie zespołu; 

c) zapewnienie monitorowania i ewaluacji działań w celu weryfikacji oraz dbania o postęp i 
jakość projektu; 

d) dyspozycyjność i proaktywność w tworzeniu i rozwoju sieci partnerskich. 

Aby osiągnąć powyższe cele, wymagana jest ścisła współpraca z Dyrektorem Krajowym. 

Podstawowe wymagania: 

• wykształcenie wyższe; 

• co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami z zakresu pracy 
społecznej/rozwoju współpracy; 

• szkolenie lub doświadczenie zawodowe w obszarze orientacji zawodowej i pomocy w 
znalezieniu zatrudnienia; 

• doświadczenie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych sytuacjach; 

• wysoka zdolność adaptacji. 

Języki: biegła znajomość języka polskiego oraz podstawowa znajomość języka ukraińskiego lub 
rosyjskiego będzie mile widziana. Znajomość języka angielskiego jest na plus, ale nie jest 
konieczna. 

Aplikacje i cv prosimy przesyłać na: digilio@avsipolska.org . 

mailto:digilio@avsipolska.org
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PROJECT MANAGER  

Vacancy published date: 15/09/2022 

Starting date: 09/2022 

Duty station: Warszawa with travels to Łowicz, Węgrów and Chełm 

Period: 5 months – full time 

Languages: Polish 

Reporting to: Country Director 

Main objective 

Within the framework of a social inclusion intervention for Ukrainian refugees in Poland 
(financed by a Corporate Foundation), mainly through job's insertion and psycho-social and 
educational support activities, the Project Manager is called to: 

Supervise, coordinate, and implement the project activities and manage the project 
management assistant and 6 social workers in the field for the follow-up and support of 
project beneficiaries. 

Main tasks and responsibilities: 

e) Ensure the general management of the project in synergy with other AVSI Polska 
interventions. 

f) Ensure the management of the Project manager Assistant and 6 social workers deployed 
on the 4 intervention sites (Warszawa, Łowicz, Węgrów and Chełm) promoting capacity 
building and co-responsibility within the team. 

g) Ensure the Monitoring and the Evaluation of the activities to verify and ensure the 
progress and the quality of the project. 

h) Be available and proactive in developing the partners networking. 

For the achievement of these objectives, close coordination with the Country Director is 
required. 

Essential requirements: 

• University level of study. 

• At least 2 years of experience in project management in social work/development 
cooperation 

• Training or work experience in the field of job orientation and placement 

• Experience in emergency and/or crisis context 

• High adaptability. 

Language: Proficient in Polish and a basic knowledge of Ukrainian and/or Russian would be 
appreciated, English a plus but not essential 

To apply, please send your cv to: digilio@avsipolska.org. 

mailto:digilio@avsipolska.org

