Kolbark,15.02.2013

Nabór na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” ogłasza nabór na stanowisko:
DORADCA ZAWODOWY. Projekt Zakład Aktywizacji Zawodowej „OGNIWO” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 01.03.2013 – 31.08.2013.
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, socjologia, pedagogika o specjalności poradnictwo zawodowe lub
studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
- znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- pełna zdolność do czynności prawnych
- niekaralność za przestępstwa umyślne
- umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności pracy zawodowej
Wymagania dodatkowe:
- wiedza z zakresu metod i technik poradnictwa zawodowego oraz metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi
- umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania informacji zawodowej w pracy doradczej
- umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej
- umiejętność wykorzystywania narzędzi w pracy doradczej
- dobra organizacja pracy
- mile widziane doświadczenie w innych projektach unijnych
- umiejętność obsługi komputera
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
Zakres obowiązków:
- świadczenie usług w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego związanych z planowaniem kariery zawodowej dla osób
niepełnosprawnych poprzez udzielanie indywidualnego i grupowego poradnictwa
- przekazywanie wiedzy i informacji o zawodach, możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy w
formie szkoleń, spotkań, warsztatów i indywidualnych konsultacji
- stosowanie właściwych metod, narzędzi i technik z obszaru poradnictwa zawodowego
Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy
- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkół, kursów i szkoleń
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: Stowarzyszenie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”, Kolbark, ul. Źródlana 3, 32 – 310 Klucze, z dopiskiem:
DORADCA ZAWODOWY
w terminie do dnia 25 lutego 2013 roku do godz.12:00 (data wpływu)
Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie
internetowej www.stowarzyszenie-klucz.pl
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926)

