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Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Gminny O$rodek Pomocy Spo+ecznejw Uchaniach poszukuje po$rednika pracy do pracy
przy realizacjizadafi projektowych

Gminny Ogrodek Pomocy Spo+ecznej realizujqcy projekt nr RPLU.11.01.00-06-0020/19 pod nazwq "
/Vows um/e/€tnoic/ to szarlsa / mo2//woic/" dofinansowany ze grodk6w Europejskiego Funduszu
Spo+ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego
poszukuje po$rednika pracy do pracy przy realizaqizadarlprojektowych.

Do obowiqzk6w doradcy zawodowego nale2y

l Przeprowadzenie po$rednictwa pracy dla 9 uczestnik6w - 2 godzina dla uczestnika,
+qcznie 18 godzin.
Nakierowanie uczestnik6w projektu na wyb6r oferty pracy zgodnej z kwalifikacjami
i kompetencjami, nabycie umiejqtnogciaplikacylnych, szukanie ofert pracy, utrzymanie pracy,
pomoc w znalezieniu miejsc na odbycie sta2u zawodowego, wsp6+praca
z pracodawcq, motywowanie do utrzymania sta2u.
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wykszta+cenie: wy2sze,

kwalifikacje pogrednika pracy
dogwiadczenie z zakresu pogrednictwa pracy ikontaktu z pracodawcami, minimalnie Irok,
znajomo96 zagadnieti zwiqzanych z politykq spo+ecznq irynkiem pracy,
kreatywnogC, umiejqtnogC pracy w zespole, samodzielnogC, inicjatywa, kultura osobista,
komunikatywnogC, dobra organizacja pracy.
dyspozycylno96 ,

mile widziane: dogwiadczenie w prowadzeniu zajq6 indywidualnych z zakresu pogrednictwa
pracy, dogwiadczenie pracy w sektorze pozarzqdowym, dogwiadczenie w realizacji projekt6w
aktywizacyjnych, dogwiadczenie zawodowe w obszarze HR (doradztwo kariery, rekrutacja),
prawo jazdy kategorii B.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Forma iwymiar zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie od 21.06.2020 r. do 30.06.2020 r
Miejsce pracy- Urzqd Gminy Uchanie

Osoby zainteresowane prosimy o przesy+anie CV iListu Motywacyjnego iformularza oferty(za+. nr
1) na adres: gops@uchanie.pl do 18.06.2020 r. roku, z podaniem stawki godzinowej us+ugibrutto.

Dodatkowe informacje mo2na uzyska6 pod numerem telefonu 84 6577236

Do aplikacji prosimy do+qczyC ogwiadczenie: ,.Wyra2am zgodQ na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezbQdnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawq z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)

Za+qcznik nr 1- formularz oferty KIEROWNIK
Gmtnnego O$rodka Pomocv Spdecznej
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