MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Zaproszenie na bezpłatne praktyki lub wolontariat w Ministerstwie Sportu
i Turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) zaprasza na bezpłatne praktyki studenckie,
absolwenckie lub wolontariat.
Praktyki i wolontariat w Ministerstwie Sportu i Turystyki są bezpłatne. Ministerstwo
nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie
trwania praktyki lub wolontariatu.
Ilość miejsc na praktyki i dla wolontariuszy oraz czas ich trwania jest uzależniony
od bieżących możliwości komórek organizacyjnych Ministerstwa.
Po zakończeniu odbywania praktyki lub wolontariatu Ministerstwo Sportu i Turystyki wydaje
zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki lub realizację wolontariatu.
Wiedza i kwalifikacje zdobyte przez uczestników praktyk i wolontariuszy stanowią nabyte
przez nich doświadczenie zawodowe.
Praktykanci i wolontariusze zainteresowani współpracą z Ministerstwem Sportu
i Turystyki w powyższym zakresie mogą złożyć wymagane dokumenty zgodnie
z informacjami zamieszczonymi na stronie BIP MSiT, zakładka „Praktyki, wolontariat,
staże”:
https://bip.msit.gov.pl/bip/praktyki-wolontariat-st/1205,Praktyki-wolontariat-staze.html
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (22) 24 43 204.
Dokumenty należy przesłać/przekazać na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Obecnie poszukujemy kandydatów:
do Departamentu Kontroli i Nadzoru w okresie: sierpień 2019 r.
Planowany zakres zadań:
I. Z zakresu nadzoru nad fundacjami:
1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami dotyczącymi nadzoru nad fundacjami
w obszarze kultury fizycznej i turystyki.
2. Współpraca w zakresie bieżącej obsługi nadzoru nad fundacjami prowadzonego przez
MSiT (np. wysyłka monitów ponaglających realizację zadań ustawowych).
3. Współpraca w zakresie archiwizacji materiałów dotyczących nadzorowanych fundacji.
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Z zakresu nadzoru nad polskimi związkami sportowymi oraz z zakresu
przeciwdziałania korupcji w sporcie.
Zapoznanie z podstawowymi zasadami dotyczącymi nadzoru nad polskimi związkami
sportowymi.
Wspieranie w zakresie przygotowania realizacji projektu szkoleniowego
skierowanego do sportowców, uczęszczających do szkół mistrzostwa sportowego:
a) pomoc w przygotowaniu materiałów szkoleniowych,
b) pomoc w przygotowaniu aktualnej prezentacji szkoleniowej,
c) współpraca w opracowaniu i realizacji logistycznej części projektu.
Wspomaganie realizacji wybranych spraw dotyczących funkcjonowania polskich
związków sportowych, w tym również udział w przygotowaniu projektów pism
z zakresu rozpoznawania skarg i wniosków oraz korespondencji w ramach
postępowań administracyjnych.
Współpraca w zakresie archiwizacji materiałów dotyczących polskich związków
sportowych.

do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w okresie: wrzesień – grudzień 2019 r.
Planowany zakres zadań:
1. Przygotowywanie do zaewidencjonowania dokumentacji finansowo-księgowej:
 układanie dokumentacji i wprowadzanie danych wg określonych kryteriów,
 właściwe oznaczanie dokumentacji,
 przygotowywanie zestawień.
2. Przygotowywanie zestawień danych do analiz finansowych.
3. Analiza pod kątem sprawozdawczości na podstawie danych z systemu finansowoksięgowego.
4. Pomoc przy archiwizowaniu dokumentacji.

Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia swoich aplikacji.

