


Lubisz pracę zespołową w międzynarodowym środowisku?

Jesteś ambitna/y i nie boisz się wyzwań?

Chcesz nabyć doświadczenia w organizacji dużych
miedzynarodowych przedsięwzięć? 

Pragniesz poznać ciekawe i przedsiębiorcze środowisko? 



CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!



CO ZYSKASZ? 
cenne doświadczenie i umiejętności związane z przygotowywaniem imprezy na
tak dużą skalę

spotkania integracyjne dla wolontariuszy

możliwość uczestnictwa w imprezach towarzyszących

certyfikat potwierdzający pracę Wolontariusza podczas wydarzenia

nawiązanie cennych kontaktów i nowych znajomośći 

ciekawe wyzwania i praca w zróżnicowanym środowisku

pierwszy krok do współpracy z Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w
Katowicach

bardzo mocny punkt w Twoim CV

możliwość uczestnictwa w szkoleniach z umiejętności miękkich
 

udział w organizacji międzynarodowego wydarzenia, jednego z największych w
Europie



ukończone 18 lat

WYMAGANIA: 

kultura osobista

komunikatywność 

odpowiedzialność

dyspozycyjność w dniach Kongresu

znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
znajomość innych języków mile widziana



DOŁĄCZ DO NASZEGO TEAMU!

"Wolontariat na EKMŚP daje możliwość udziału w prestiżowym wydarzeniu
oraz obracania się w międzynarodowym środowisku gości Kongresu; są to
często osoby znane z mediów. Dużym atutem Wolontariatu jest również to, że
można tam poznać wiele otwartych i życzliwych ludzi."
Kinga, Koordynator Wolontariuszy podczas 9. EKMŚP

"Dlaczego warto być wolontariuszem? 
Przede wszystkim dlatego, że jest to niezwykle dynamiczne i ciekawe wydarzenie
na skalę europejską w sercu Górnego Śląska. W połączeniu z wolontariatem daje
możliwość rozwinięcia swoich umiejętności organizacyjnych, szybkiego
podejmowania decyzji i radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach. Podczas
Kongresu współpracuje się z inspirującymi ludźmi, którzy zarażają pozytywną
energią ."
Paulina, Koordynator Wolontariuszy podczas 9. EKMŚP, Wiceprzewodnicząca
Forum Młodych RIG



Zgłoszeń prosimy dokonywać 

TUTAJ,

w terminie do 30.09.2019 roku. 

Masz pytania? Szczegóły u koordynatorów projektu: 
Patrycja Bączkowicz i Sylwia Wieczorek
Napisz do nas: 
wolontariat.ekmsp@gmail.com
 

https://forms.gle/Zp2QjGwA1qQFh79f8


Chcesz wiedzieć więcej?

Śledź nasze oficjalne wydarzenie
na  Facebooku!
(kliknij w grafikę poniżej)  

Ponadto odwiedź nasze
media społecznościowe: 

(kliknij w poszczególne
ikonki)

https://www.facebook.com/events/625004461349229/
https://www.instagram.com/fmrig/?hl=pl
https://www.facebook.com/forummlodychrig/
http://forummlodych.pl/
https://www.linkedin.com/company/fmrig/


Razem z nami twórz największe w Europie
wydarzenie poświęcone sektorowi Małych i

Średnich Przedsiębiorstw!




