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 Białystok, dnia 05.05.2021r. 

OFERTA PRACY 

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Antoniuk Fabryczny 34 
ogłasza nabór na stanowisko Menager – Starszy Trener Pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej.  

I. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:  
Menager – Starszy Trener Pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w szczególności będzie odpowiadał 
za: 

1. Współudział w tworzeniu i realizacji planu marketingowego i oferty produktów  
i usług ZAZ; 

2. Tworzenie polityki cenowej i dystrybucyjnej ZAZ; 
3. Poszukiwanie i ocenianie potencjalnych szans rynkowych; 
4. Promowanie produktów i usług z oferty ZAZ, podtrzymywanie i rozwijanie 

pozytywnych kontaktów handlowych z obecnymi kontrahentami i klientami ZAZ; 
pozyskiwanie nowych klientów; 

5. Przygotowywanie informacji handlowych dla klientów, tworzenie ofert, prowadzenie 
negocjacji i finalizowanie zamówień, uczestnictwo w targach promocyjnych; 

6. Reprezentowanie interesów firmy poprzez m.in. przeprowadzanie rozmów 
handlowych, nadzór nad kampanią promującą sprzedaż i działalność ZAZ oraz aktywna 
współpraca z zespołem oraz z firmami zewnętrznymi i firmami współpracującymi 
(partnerami, dealerami, itp.); 

7. Współpraca z Kierownikiem Zakładu przy opracowywaniu rocznego planu działania 
Zakładu Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH”, realizacji indywidualnych planów 
rehabilitacji pracowników. 

8. Wsparcie pracownika i pracodawcy w procedurach zatrudnienia, 
9. Wsparcie pracownika w kwestiach formalnych, 
10. Wsparcie pracownika w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, instruktaż  

w codziennej pracy na danym stanowisku, 
11. Wsparcie coachingowe społeczne w miejscu pracy, 
12. Wsparcie pracownika poza miejscem pracy, 
13. Wsparcie w sprawach społecznych. 

 
Wymagania:  

1. Wiedza w zakresie prawa pracy, zatrudniania osób z niepełnosprawnościami; 
2. Gotowość do nauki; 
3. Wykształcenie wyższe; 
4. Doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach.  

 

II. Wymagania dodatkowe 
1. Dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna, asertywność; 
2. Umiejętność organizacji pracy; 
3. Umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność; 
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4. Umiejętność pracy samodzielnej, w zespole i z drugim człowiekiem; 
5. Dyspozycyjność, konsekwencja, odpowiedzialność, elastyczność, kreatywność; 
6. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.  

III. Wymagane dokumenty: 
• CV wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji;  
• kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych kwalifikacje; 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:  
• Termin: do dnia 28.05.2021 r., do godziny 12:00. Decyduje data wpływu do biura; 

• Miejsce: dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail 
rekrutacja@mydlainnych.pl, w tytule: menager zaz, bądź dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną 
do biura Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” -  ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok. 

V. Warunki pracy na stanowisku:  
• Wymiar czasu pracy: 1 etat;  

• Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, pierwsza umowa na okres próbny - 3 miesiące; 

• Miejsce świadczenia pracy: Białystok;  

• Wynagrodzenie w wysokości netto 2600 -3000 zł w zależności od doświadczenia;  

• Termin rozpoczęcia – Maj 2021 r.  

VI. 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). 
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