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Białystok, 17.12.2019r. 

 

OFERTA PRACY 
 

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Antoniuk 
Fabryczny 34 w związku z pozyskaniem nowych środków finansowych na kolejne działania 
związane z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością ogłasza nabór na stanowisko 
TRENERA PRACY.  

 
I Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku pracy  
 
1. Trener pracy będzie wspierał dorosłe osoby z niepełnosprawnością w działaniach 
zmierzających do m.in.:  

 zwiększenia poziomu wiedzy o lokalnym rynku pracy i jego wymaganiach;  
 zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego przez udział w praktykach;  
 poprawy samodzielności w codziennym życiu;  
 zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.  

2. Trener pracy będzie odpowiadał w szczególności za:  
 Prawidłową realizację działań zgodnie z założeniami oraz harmonogramem;  
 Osiągnięcie rezultatów działań - zwiększenie aktywności społecznej i samodzielności 

uczestników i uczestniczek, zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami - 
zgodnie z 5-etapowym modelem zatrudniania wspomaganego;  

 Przygotowanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań;  
 Bieżący kontakt z koordynatorem;  
 Współpraca z pozostałym personelem zatrudnionym przy realizacji działań - udział  

w spotkaniach zespołu  
 

II Wymagania:  
 
1. Wykształcenie min. średnie;  
2. Podstawowa wiedza w zakresie prawa pracy, zatrudniania osób z niepełnosprawnościami 
znajomość ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;  
3. Minimum roczne doświadczenie zawodowe na rynku pracy, w tym w formie wolontariatu;  
4. Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym w formie wolontariatu 
(min. 3 miesiące bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością);  
 
III Wymagania dodatkowe: 
 
1. Znajomość modelu zatrudniania wspomaganego;  
2. Znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 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.  
 
IV Wymagane dokumenty:  
 

 CV wraz z oświadczeniem oferenta 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.  
 

V Termin i miejsce składania dokumentów:  
 

 Termin: do dnia 24.12.2019 r., do godziny 15:00. Decyduje data wpływu;  
 Miejsce: dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail 

dorotaroszkowska@mydlainnych.pl, w tytule: Trener Pracy, bądź dostarczyć 
osobiście/pocztą tradycyjną do biura Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” -  
ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok.  
 

VI Warunki pracy na stanowisku: 
 

 Wymiar czasu pracy: 1 etat lub ½ etatu;  
 Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pierwsza umowa na okres próbny - 3 miesiące;  
 Miejsce świadczenia pracy: Białystok;  
 Wynagrodzenie w wysokości netto około 2200;  

 
VII Proces rekrutacji:  
 

 I etap - Ocena formalna – wybór kandydatów spełniających formalne kryteria;  
 II etap – Rozmowy z wybranymi kandydatami.  
 
 

Kandydaci 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). 


