Białystok, 13.11.2018
OFERTA PRACY

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Antoniuk Fabryczny 34
zaprasza do składania ofert na stanowisko TRENERA AKTYWNOŚCI w ramach projektu „Zintegrowany
system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020.
1. Szczegółowy opis stanowiska pracy: pełnienie funkcji TRENERA AKTYWNOŚCI w projekcie pn.
„Zintegrowany system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej
„projektem”.
Trener aktywności będzie prowadził zajęcia z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością w tym
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi – uczestniczkami i uczestnikami
projektu, zmierzające do m.in.:
 Zwiększania samodzielności, aktywności i poprawy funkcjonowania uczestników
i uczestniczek projektu w szeroko rozumianym środowisku społecznym;
 Wspierania pracujących uczestników w realizacji ich zadań zawodowych a także pomoc
w wejściu na rynek pracy beneficjentom rokującym na zatrudnienie.
 Nauki zachowania uczestników i uczestniczek projektu w różnych sytuacjach społecznych
oraz miejscach użyteczności publicznej;
 Nauki nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich.
Zajęcia są prowadzone w formie indywidualnej. Wymagane jest prowadzenie dokumentacji na
drukach udostępnionych przez Pracodawcę.

2. Niezbędne wymagania:
 Wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym, w szczególności z zakresu: psychologii,
pedagogiki, socjologii i pracy socjalnej;
 Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (min. 6 miesięcy bezpośredniej
pracy z osobami z niepełnosprawnością).

3. Oczekiwane kompetencje:
 Znajomość modelu wsparcia Trener Aktywności;
 Znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
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 Znajomość Ustawy o Pomocy Społecznej;
 Znajomość systemu orzecznictwa dotyczącego osób z niepełnosprawnościami;
 Znajomość modelu zatrudnienia wspomaganego;
 Znajomość systemu, placówek wsparcia osób z niepełnosprawnością na terenie Miasta
Białystok;
 Dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna, asertywność;
 Umiejętność organizacji pracy;
 Umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność, otwartość;
 Umiejętność pracy samodzielnej, w zespole i z drugim człowiekiem;
 Dyspozycyjność, konsekwencja, sumienność, dokładność, elastyczność, kreatywność;
 Gotowość do podnoszenia wiedzy i samoświadomości.

4. Wymagane dokumenty:
a. CV wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów naboru,
b. kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych kwalifikacje,
c. kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi.

5. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
 Termin: do dnia 30.11.2018 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpływu do biura.
 Miejsce: dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail
marzdlainnych@gmail.com, w tytule: Trener Aktywności lub dostarczyć osobiście/pocztą do
biura Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” - ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok.
Decyduje data wpływu dokumentów do biura.

6. Warunki świadczenia pracy:
 zajęcia indywidualne z uczestniczkami i uczestnikami projektu, w zajęciach uczestniczą
kobiety i mężczyźni.
 Forma umowy: umowa o pracę
 Miejsce świadczenia pracy: Białystok
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 Wynagrodzenie w wysokości netto 2000-2550 zł w zależności od doświadczenia (za 1 etat)
 Termin rozpoczęcia pracy: styczeń – luty 2019 r.

7. Proces rekrutacji
 I etap - Ocena formalna – wybór kandydatów spełniających formalne kryteria
 II etap - Test wiedzy i predyspozycji zawodowych
 III etap – Rozmowy z wybranymi kandydatami

Oferenci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania.
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 danych osobowych
zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Białystok, 13.11. 2018 r.

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” Biuro projektu: ul. Antoniuk Fabryczny 34,
15 – 741 Białystok e-mail: marzdlainnych@gmail.com

