INTERNSHIP OFFERS
PRAKTYKI STUDENCKIE ERASMUS+
TŁUMACZ JĘZYKA WŁOSKIEGO I ANGIELSKIEGO
ORAZ KOORDYNATOR PROJEKTÓW
Organizacja EUROSUD, mieszcząca się w południowym regionie Włoch - Apulii, poszukuje
chętnych na odbycie praktyki studenckiej w ramach programu ERASMUS +. Obecnie
poszukuje osób na dwa stanowiska: tłumacza języka włoskiego i angielskiego oraz
koordynatora projektów.
Aplikacje na oba stanowiska przyjmowane są przez cały rok. Praktyka w naszej organizacji
może wynosić od 2 do maksymalnie 6, a nawet 12 miesięcy (w zależności od rodzaju umowy
z instytucją wysyłającą). Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie
minimum B2, a w przypadku tłumacza – również język włoski na podobnym stopniu
zaawansowania. Szczegółowe informacje na temat obu projektów można znaleźć na stronie
internetowej: www.erasmusintern.org .
Do obowiązków tłumacza będzie należało, m.in. tłumaczenie dokumentów i innych
materiałów dla organizacji, prowadzenie lekcji z języka angielskiego dla studentów i
młodzieży, tworzenie postów na nasze portale w mediach społecznościowych oraz stronę
internetową, udział w studenckim radiu. Dokładny opis praktyki dostępny jest
tutaj: https://erasmusintern.org/traineeship/italianenglish-translator-ngo-sector
Głównym zadaniem koordynatora projektów będzie nadzór nad prowadzonymi
wymianami, poszukiwanie nowych partnerów i wolontariuszy, przygotowanie i realizacja
projektów, tworzenie strategii marketingowych, przygotowywanie ciekawych treści na nasze
portale społecznościowe i stronę internetową, uczestnictwo w aktywnościach odbywających
się wśród lokalnej społeczności, a także udział w studenckim radiu. Więcej informacji na ten
temat udostępniliśmy tutaj: https://erasmusintern.org/traineeship/project-manager-assistantngo-sector
Aplikacje, zawierające CV i list motywacyjny w języku angielskim, należy wysłać na nasz
adres mailowy: eurosud.projects@gmail.com w tytule wpisując wybrane stanowisko.
Więcej informacji na temat organizacji:
siedziba EUROSUD znajduje się w Triggiano, małej miejscowości około 10 km od Bari.
Organizacja została założona przez naszych profesjonalistów w 2013 roku. Celem
EUROSUD jest wsparcie i pomoc w rozwoju społeczeństwa, instytucji demokratycznych,
nieformalnej edukacji dla całej społeczności lokalnej, a w szczególności dla młodych ludzi.
EUROSUD organizuje wiele aktywności (m.in. debaty, seminaria i warsztaty), mające na celu
aktywizację i edukację, dodatkowo wspiera kreatywność, promuje innowację,
przedsiębiorczość i rozwój osobisty. Jako organizacja działamy aktywnie w programie
ERASMUS + od 2014 roku i do tej pory zrealizowaliśmy wiele projektów, które można
znaleźć na naszej stronie internetowej: www.eurosud.info

Więcej można znaleźć
tutaj: https://www.dropbox.com/sh/ijo0qudiaqimyp0/AACUQwK
BfhKjNP5ymh7G498Xa?dl=0 lub na naszej stronie internetowej.

