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Białystok, dnia 27.09.2018r. 

  

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” ogłasza nabór na stanowisko pracy  

Trener Pracy (Instruktor sekcji recyklingu)   

w Zakładzie Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH”  

w Białymstoku  

  

1. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:   

 wykonywanie produktów rękodzielniczych np. kartek okolicznościowych, 

pocztówek, zaproszeń ślubnych itp. (z wykorzystaniem różnych technik), 

wykonywanie przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, upominków, biżuterii, 

kreatywne wykorzystanie materiałów, skuteczne włączanie osób  

z niepełnosprawnościami w proces ich produkcji; 

 projektowanie i organizowanie pracy twórczej w grupie pracowników Zakładu, 

zmierzającej do wytwarzania produktów na sprzedaż w Sklepie charytatywnym  

„MY DLA INNYCH”; 

 działania marketingowe i promocyjne, współpraca z aktualnymi kontrahentami   

i pozyskiwania nowych klientów, odbiorców usług;  

 wsparcie i instruktaż pracowników z niepełnosprawnościami w wykonywaniu 

obowiązków; 

 współpraca w zakresie rehabilitacji zawodowej pracowników Zakładu Aktywności 

Zawodowej  „MY DLA INNYCH”. 

  

Wymagania:   

 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki (nie obligatoryjne): pedagogika, 

socjologia, psychologia, praca socjalna,  praca społeczna, pokrewne;  

 premiowane kursy kierunkowe np.: plastyczne, terapia zajęciowa, rzeźba, 

krawiectwo itp. i/lub specjalistyczne kursy tj. rękodzieło, glina, decoupage itp.; 

 dobra organizacja pracy, umiejętność planowania pracy pracowni. 

  

Wymagania dodatkowe:   

 mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku trenera pracy, instruktora, 

terapeuty i pokrewnych oraz doświadczenie w pracy z osobami  

z niepełnosprawnością;  

 komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;  
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 wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikacja, empatia, 

zorientowanie na człowieka);  

 systematyczność i rzetelność realizacji obowiązków zawodowych;  

 dyspozycyjność, kreatywność oraz twórczość własna; 

 podstawy szycia na maszynie; 

 znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

  

Warunki pracy na stanowisku:   

 umowa o pracę na pełny etat;  

 miejsce pracy – Białystok;  

 praca w zespole w przyjaznej atmosferze; 

 wynagrodzenie: 2800 – 3200 zł brutto. 

  

Wymagane dokumenty:   

 CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do  celów rekrutacji.  

  

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:   

 Termin: od 27.09.2018r. do dnia 04.10.2018r. do godz. 15:00. 

 Miejsce i sposób składania dokumentów: dokumenty (CV) należy przesłać drogą 

elektroniczną na adres marzdlainnych@gmail.com  lub dostarczyć osobiście do 

siedziby Stowarzyszenia  „MY DLA INNYCH”: 15-741 Białystok, ul. Antoniuk 

Fabryczny 34, II p. (godz. 8:00 – 15:00). 

  

  

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej 

rekrutacji. Zastrzegamy prawo do kontaktu z wybranymi osobami.  

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są przedstawić kopie dokumentów 

potwierdzających wykształcenie, umiejętności, doświadczenie. 

 

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.   

 

Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi i zostaną zniszczone w momencie zakończenia 

procesu rekrutacji. 

  

  

  

  

  

 

 


