Warunki rekrutacji do Projektu Ekspert

1. Organizatorem rekrutacji do Projektu Ekspert jest Polskie Stowarzyszenie Projektów
Młodzieżowych z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Długi Targ 11/12, 80-828 Gdańsk.
2. Projekt Ekspert odbędzie się w Warszawie w dniu 30 marca 2019 roku.
3. Projekt Ekspert zorganizowany będzie pod marką Project Management Day of Service,
promowaną przez organizację z USA - pm4change.
4. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztacie, który poprowadzą eksperci z firmy
pmexperts.
5. Celem warsztatu jest przekazanie podstawowych umiejętności z zakresu zarządzania
projektem.
6. W rekrutacji do projektu można wziąć udział w ramach dwóch grup.
7. Rekrutacja do Grupy 1 - mogą wziąć w niej udział pojedyncze osoby lub grupy 2-4 osobowe
w wieku 18-29 lat, które chcą zrealizować lub są w trakcie realizacji swojego projektu
o dowolnym charakterze.
8. Rekrutacja do Grupy 2 - mogą wziąć w niej udział pojedyncze osoby w wieku 18-29 lat,
które chcą zdobyć doświadczenie w zarządzaniu projektami, stając się członkiem zespołu
pracującego nad Projektem Ekspert, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Projektów
Młodzieżowych. Projekt ma na celu wpieranie w rozwoju osobistym i zawodowym młodych
ludzi.
9. Warunkiem udziału w rekrutacji jest zgłoszenie siebie lub swojego zespołu do dnia 10 marca
2019 roku poprzez wysłanie CV i prezentacji.
10. Należy przesłać swoje lub Wasze CV oraz prezentację w ppt (max. 5 MB).
11. Jeśli rekrutujesz się do Grupy 1, w prezentacji pokaż (pokażcie) jaki projekt realizujesz
(realizujecie) lub jaki chcesz (chcecie) zrealizować.
12. Jeśli rekrutujesz się do Grupy 2 – w prezentacji pokaż, dlaczego interesujesz się zarządzaniem
projektami i dlaczego chciałbyś współpracować z nami nad Projektem Ekspert
(projekt wspierający w rozwoju osobistym i zawodowym młodych ludzi)
13. CV oraz prezentacje proszę wysłać na email: rekrutacja@projektekspert.pl
14. Spośród nadesłanych prezentacji Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych wybierze
najlepszych 20 prac.
15. Po zakończeniu rekrutacji zostanie wysłany email do wszystkich uczestników z informacją
o wynikach rekrutacji.

16. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 25 marca 2019 roku.

