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Bartniczka, dnia 25.02.2014 r. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce jako realizator projektu systemowego pn.: 

„Przeciw wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

zatrudni: 

- doradcę zawodowego 

 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe: preferowane doradztwo zawodowe,  

 minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego, 

 doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje  

zawodowe. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 umiejętność pracy indywidualnej i grupowej, 

 dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków, 

 ciekawa wizja poprowadzenia zajęć grupowych, 

 umiejętność dostosowywania metod pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych 

Uczestników Projektu, 

 wysoki poziom zdolności interpersonalnych, 

 umiejętność pozyskiwania i wykorzystania informacji zawodowej w pracy doradczej, 

znajomość lokalnego rynku pracy. 

 

Zarys oczekiwań wobec doradcy zawodowego i wykonywanych zadań na w/w stanowisku: 

 realizacja zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne (coaching); efekt zajęć - każdy 

Uczestnik Projektu wypracuje przy wsparciu doradcy dokumenty niezbędne w poszukiwaniu 

zatrudnienia, 

 w razie potrzeby indywidualnym poradnictwem objęte zostaną osoby z otoczenia Uczestników 

Projektu, 

 współpraca z zespołem projektowym, 

 przygotowanie i dostarczenie wzorów skryptów dla Uczestników Projektu, przed rozpoczęciem 

warsztatów, 

 prowadzenie niezbędnej dokumentacji, motywowanie Uczestników Projektu do aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach.  

Człowiek – najlepsza inwestycja 
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Wymagane dokumenty: 

 CV, oferta 

 dokumenty poświadczające wykształcenie, 

 inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia, 

 oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją. 

 

1. Zleceniodawca zapewnia salę szkoleniową. 

2. Planowany termin realizacji działań: marzec – listopad 2014 r. Dokładne terminy i szczegółowy plan 

działań zostaną omówione po rozpoczęciu współpracy. 

3. Proponowana forma zatrudnienia: umowa – zlecenie. 

4. Główne kryteria wyboru oferty:  

a) doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku pracy doradcy zawodowego, 

b) załączone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 

 

Oferty zawierające CV wraz z kosztem wykonania zlecenia (stawka za 1 godzinę pracy) prosimy 

składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartniczce lub przesłać drogą pocztową 

bądź na adres e-mail (dane teleadresowe podane w nagłówku pisma) w terminie do 7.03.2014 r. 
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