
 

 

 

 

Fundacja „Misja Medyczna” działająca na rynku od 5 lat w obszarze promocji dobrych praktyk w 

ochronie zdrowia oraz organizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego i polityki senioralnej, w 

związku z rozwojem projektów związanych z promocją aktywności fizycznej wśród ogółu 

społeczeństwa poszukuje do swojego zespołu osób do współpracy na stanowisku: 

TRENER 

W ramach realizacji zadania Fundacja poszukuje współpracowników, których zadaniem będzie: 

1. Przygotowanie materiałów edukacyjnych, w oparciu o dostępną wiedzę w zakresie tematyki 

związanej z aktywnością fizyczną i zasadami organizacji ćwiczeń indywidualnych i grupowych. 

2. Prowadzenie zajęć grupowych, treningów indywidualnych, konsultacji, porad, 

seminariów/wykładów edukujących w zakresie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem 

różnych rodzajów aktywności fizycznej dla grup docelowych Projektu.  

3. Poradnictwo z uwzględnieniem doradztwa w zakresie m.in. suplementacji oraz motywacji do 

osiągania założonych celów. 

4. Dbałość o wizerunek Fundacji i aktywne uczestnictwo w akcjach promocyjnych, w tym 

spotkaniach promocyjnych. 

5. Przygotowanie materiałów merytorycznych dla marki Fundacja „Misja Medyczna”. 

Wymagania dla osoby współpracującej z Fundacją: 

1. Certyfikat/dyplom upoważniający do pracy w zawodzie (dyplom AWF lub certyfikat trenera 

personalnego). 

2. Ukończone dodatkowe kursy w zakresie organizacji indywidualnych i grupowych zajęć 

polegających na aktywności fizycznej. 

3. Otwartość i komunikatywność. 

4. Pozytywne usposobienie, zdolność do pracy w zespole, chęć rozwoju, uśmiech, otwartość, 

pracowitość, determinacja. 

5. Zaangażowanie, inicjatywa i czynny udział w wykonywaniu powierzonych zadań w tym 

organizacji eventów, gotowość do udziału w eventach wyjazdowych na terenie Polski.  

Oferujemy: 

1. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji. 

2. Satysfakcję z wykonywanych obowiązków. 

3. Możliwość rozwijania własnych kompetencji w zakresie kontaktów z klientami. 

CV prosimy przesyłać na adres: fundacja@misjamedyczna.org  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) przez Fundację 

„Misja Medyczna” z siedzibą w Łodzi" 
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