
„ UWIERZ W SIEBIE“ 
 

 

Oferta umowy zlecenia doradca zawodowy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy (jako realizator projektu systemowego „Uwierz w 

Siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji poszukuje do współpracy: 

- doradcy zawodowego  

Miejsce realizacji zadania: wskazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
Termin realizacji zadania: od kwietnia do grudnia 2011 r.  

Wymagania niezbędne: 

- wykształcenie wyższe, o specjalności poradnictwo zawodowe 

lub doradztwo zawodowe; 

- lub wykształcenie wyższe (pedagogika lub psychologia) i ukończone studia podyplomowe z 

zakresu doradztwa (minimum 3 semestry; 360 godzin); 

- znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego; 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy; 

- licencja doradztwa zawodowego; 

- udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
mających na celu aktywizację zawodową BO; 

- umiejętności interpersonalne. 

- umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu; 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

-udzielanie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, 

-opracowywanie indywidualnych planów działania dla osób korzystających z doradztwa, 

-określanie predyspozycji zawodowych, 

-wytyczanie ścieżki rozwoju zawodowego, 

Wymagane dokumenty: 

- życiorys (CV); 

- list motywacyjny; 

- kserokopie świadectw pracy; 

 
Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Charsznicy, 
ul. Kolejowa 20 pokój 26, w terminie do dnia 22.03.2011 r. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Doradca zawodowy – umowa-zlecenie”. 
Dokumenty dostarczone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę. Wymagane dokumenty: 
życiorys - CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być 
opatrzone klauzulą: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 
U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).” 
 


