
Kilka słów o Inicjatywie Tato.Net

Inicjatywa Tato.Net to realizowany przez Fundację Cyryla i Metodego program wzmacniania 
rodzin poprzez wspieranie ojców. Tato.Net była w Polsce pierwszą, a obecnie jest największą 
inicjatywą, która dostarcza mężczyznom narzędzi, by mogli się nawzajem wspierać w byciu 
lepszymi ojcami. Po 16 latach działalności Tato.Net tysiące mężczyzn pogłębiło swoje 
kompetencje odpowiedzialnych i zaangażowanych ojców. 

Tato.Net pomaga w kształtowaniu postaw odpowiedzialnego ojcostwa. Inspiruje mężczyzn do 
tworzenia osobistych TatoPlanów, czyli indywidualnych pomysłów na realizowanie w praktyce 
swego ojcostwa. W tym celu podejmuje też współpracę z organizacjami wpływającymi na kształt
współczesnego ojcostwa w wymiarze indywidualnym i społecznym. 

Koordynator biura

Twoje zadania na tym stanowisku:

 Ścisła współpraca z koordynatorem warsztatów - wsparcie zaplecza 
biurowego (m.in. korespondencja z uczestnikami, wysyłka materiałów);

 Ścisła współpraca z działem fundraisingowym (podsumowywanie działań, 
analiza danych);

 Wsparcie w obszarze wysyłki zamówień sklepowych;

 Obsługa korespondencji Fundacji;

 Zakupy biurowe;

 Utrzymanie porządku w dokumentacji;

 Zbieranie informacji, danych i ich analiza na potrzeby Zarządu Fundacji;

Od kandydata na stanowisko Koordynator Biura Tato.Net oczekujemy:

 postawy zgodnej z wartościami Tato.Net;

 samodzielności oraz bardzo dobrej organizacji własnej pracy;

 komunikatywności i łatwości w nawiązywaniu oraz utrzymaniu kontaktów 
i budowaniu długofalowych relacji;

 wytrwałości i dynamiki w działaniu oraz zaangażowania w budowanie 
sukcesu misji Tato.Net;

 umiejętności aktywnego zarządzania bazą kontaktów;

 dokładności i odpowiedzialności zapewniającej najwyższą jakość;

 sprawnego korzystania z pakietu MS Office i aplikacji projektowych oraz 
różnych form komunikacji: e-mail/portale społecznościowe;

 wytrwałości w dążeniu do realizacji zadań/celów. 



Oferujemy:

 ciekawą pracę dla ważnej społecznie Inicjatywy Tato.Net, mającej realny 
wpływ na rozwój świadomego ojcostwa;

 dostęp do nowej wiedzy i narzędzi rozwojowych wykorzystywanych w 
Tato.Net;

 program wdrożeniowy umożliwiający adaptację do nowych zadań;

 możliwość poszerzania kompetencji oraz rozwoju zawodowego w 
organizacji prospołecznej;

 atrakcyjne wynagrodzenie;

 niezbędne narzędzia pracy;

 praca w biurze Tato.Net w Lublinie.

Prześlij dokumenty aplikacyjne (CV i List Motywacyjny) 
w formacie PDF na adres info@tato.net (w temacie 
wiadomości wpisz „Koordynator biura” – Twoje imię 
i nazwisko)


