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ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Rumiankowej 13
ogłasza nabór na stanowisko pracy Trener Pracy w ramach projektu „Trener Pracy”
współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Białegostoku
1. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
1. prawidłowa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, osiągniecie rezultatów
projektu, opieka nad beneficjentami projektu „Trener Pracy” współfinansowanego
ze środków budżetu Miasta Białegostoku.
2. Trener Pracy będzie odpowiadał przed koordynatorem projektu oraz Zarządem
Stowarzyszenia za prawidłową i terminową realizację ww. projektu, w szczególności za:
 prawidłową realizację projektu zgodnie z założeniami oraz harmonogramem,
 osiągniecie rezultatów projektu – zwiększenie aktywności społecznej
i samodzielności beneficjentów, zwiększenie zatrudnienia ON – zgodnie
z 5-etapowym modelem zatrudnienia wspomaganego,
 przygotowanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań.
 bieżący kontakt z Koordynatorem projektu.
 współpraca z pozostałym personelem zatrudnionym przy realizacji projektu – udział
w spotkaniach zespołu.
2. Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Doświadczenie zawodowe na rynku pracy, w tym doświadczenie w pracy na stanowisku
Trenera Pracy ,
3. Ukończone szkolenie dla Trenerów Pracy w zakresie zatrudnienia wspomaganego,
4. Ukończone szkolenie z zakresu Międzynarodowej
Klasyfikacji Funkcjonowania,
Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru osób nie spełniających kryterium 2,3,4,
możliwości miesięcznego przygotowania kandydatów na trenerów. Wyłącznie w przypadku
gdy nie zgłoszą się osoby spełniające kryterium 2,3 i 4. Przygotowanie odbędzie się w formie
szkoleń z zakresu 5-etapowego modelu zatrudnienia wspomaganego, Klasyfikacji ICF oraz
praktyki przygotowującej do pracy.

3. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość modelu zatrudnienia wspomaganego.
2. Znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
3. Znajomość podstawowych pojęć zawartych w Kodeksie Pracy.
4. Znajomość orzecznictwa dotyczącego osób z niepełnosprawnością.
5. Znajomość systemu placówek wsparcia osób z niepełnosprawnością na terenie Miasta
Białegostoku.
6. Umiejętność argumentowania.
7. Dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna, asertywność.
8. Umiejętność organizacji pracy.
9. Umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność.
10. Umiejętność pracy samodzielnej, w zespole i z drugim człowiekiem.
11. Dyspozycyjność, konsekwencja, sumienność, dokładność, elastyczność, kreatywność.
12. Gotowość do podnoszenia wiedzy i samoświadomości.
4. Wymagane dokumenty:
 CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji.
 Kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych kwalifikacje.
 Kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych doświadczenie w pracy z osobami
z niepełnosprawnością.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Termin: do dnia 09.07.2017 r., do godziny 12:00.
2. Miejsce: dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy
marzdlainnych@gmail.com, w tytule: Trener Pracy, bądź dostarczyć osobiście/pocztą
tradycyjną do biura Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” – Białystok 15-741 ul. Antoniuk
Fabryczny 34.
3. Decyduje data wpływu do biura.
6. Warunki pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, pierwsza umowa na okres próbny – 3 miesiące.
3. Miejsce świadczenia pracy: Białystok.
4. Termin rozpoczęcia: po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
Kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
dalszej rekrutacji.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą
rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w CV i dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883z pózn. Zm.)
Białystok, 30.06.2017 r.

