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OFERTA PRACY  

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”  

ogłasza nabór na stanowisko  

 

Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej (tzw. trener pracy)   

w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Transportowej 4  
 

Wymiar etatu: 1/2 etatu 
 

Rodzaj i okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia, 

rozpoczęcie możliwe już od 1.04.2021 r. , stawka brutto: 1 600 zł  
 

Wymagania:  

1) wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych/ nauk o zdrowiu lub średnie kierunkowe 

umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku  

2) umiejętność organizowania spotkań z pracodawcami, próbek pracy i praktyk zawodowych dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną oraz towarzyszenie w ich realizacji zgodnie 

z Modelem Zatrudnienia Wspomaganego  

3) znajomość mechanizmów rynku pracy oraz środowiska białostockich pracodawców i organizacji 

społecznych  

4) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (może być wolontariat)  

5) mile widziane cechy takie jak: kontaktowość, otwartość, kreatywność, cierpliwość  

6) możliwość elastycznych godzin pracy lub skumulowania godzin z tygodnia w 3-4 dni, byle to 

mieściło się w godzinach pracy placówki tj. 7.30 – 15.30.  

 

Termin i miejsce składania dokumentów (CV i krótki list motywacyjny):  

do dnia 31.03.2021 r., do godziny 15:30 (decyduje data wpływu); dokumenty aplikacyjne należy 

przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: wtz@mydlainnych.pl  
 

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)  
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