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OFERTA nr 2020/34 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy Redakcja „O (nie) przestępstwach”  

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
Szczecin/Polska 

Adres strony internetowej  www.onieprzestepstwach.blogspot.com 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Aneta Nowak 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 

Prosimy zgłaszać się mejlowo (onieprzestepstwach@gmail.com) 
lub telefonicznie (+48 609 108 694) 

Data ważności oferty 31-12-2020 

Wymagania 

Wykształcenie Średnie (może być wyższe, ale nie musi) 

Kierunek/specjalność Dziennikarstwo (różne specjalności) 

Znajomość języków obcych Nie wymagane 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia Obsługa komputera  z Internetem 

Inne Chęć zdobycia dziennikarskiego doświadczenia  

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Dziennikarka/Dziennikarz 

Rodzaj oferty 
praktyka  

 

Rodzaj umowy   umowa o praktyki/staż 

Wymiar czasu pracy 
Kilka godzin + 
miesięcznie 

Wysokość wynagrodzenia brutto Nie dotyczy 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) 

Częstochowa i/lub 
inna gmina na 
Śląsku/w Polsce 

Liczba wakatów 1+ 

mailto:biurokarier@ajd.czest.pl
http://www.bk.ajd.czest.pl/


Zakres obowiązków 

1. Zapoznanie się z redakcją; 

2. Polubienie fanpage’a; 

3. Reagowanie na posty na fanpage’u i/lub udostępnianie 

wskazanego/wskazanych postów na swoim profilu fb; 

4. Przygotowywanie treści na fanpage’a i bloga; 

5. Aktualizowanie fanpage’a i/lub bloga; 

6. Pomoc  dziennikarska w ustaleniu miejsca pobytu osób 

poszukiwanych listem gończym (priorytetowo z 

Częstochowy lub innej gminy); 

7. Pomoc dziennikarska w pozyskiwaniu 

informacji/analizie/wyciąganiu wniosków/udzielaniu 

informacji zwrotnych, itp. w ramach spraw 

prowadzonych przez Biuro Detektywistyczne DAMkA 

Aneta Nowak (www.damka.biz)  i/lub Stowarzyszenie 

Cztery Pory Roku (www.scpr.org.pl)  z siedzibą w 

Knurowie (śląskie), a którymi redakcja współpracuje – 

priorytetowo z terenu Częstochowy lub innej gminy; 

8. Pomoc dziennikarska w przygotowywaniu 

wiadomości/pism, itp.  

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

Podczas realizowanej praktyki kontakt będzie mejlowy i/lub telefoniczny, i/lub tradycyjny z Anetą 

Nowak – Redaktor Naczelna. 
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