
 

 

 

 

 

Nabór na stanowisko: doradcy zawodowego 

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie 

poszukuje osoby na stanowisko: doradcy zawodowego 

w ramach projektu EFS 

  

1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie 

ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów 

2.  Stanowisko pracy:  doradca zawodowy. 

3.  Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie, od 1.09.2016r.- 31.12.2016r. 

4.  Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:           

1) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

2) Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

3) Nieposzlakowana opinia. 

4) Wykształcenie wyższe kierunkowe i/lub podyplomowe uprawniające do wykonywania 

zawodu doradcy zawodowego. 

5. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. 

stanowisku:     

1) Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. 

2) Umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej. 

3) Umiejętność prowadzenia zajęć grupowych. 

4) Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej. 

5) Umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji. 

6) Umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. 

6. Zakres czynności: 

1) prowadzenie poradnictwa zawodowego: 

- udzielanie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego 

zawodu lub miejsca pracy oraz planowaniu kariery zawodowej, a także  przygotowanie klienta 

do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, 

- udzielanie indywidualnych porad zawodowych  

- motywowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy lub samozatrudnienia 

- kształtowanie umiejętności poprawnego redagowania pism i dokumentów towarzyszących 

procesowi poszukiwania pracy 

- tworzenie indywidualnego planu działania 

- poradnictwo w zakresie informacji zawodowej 

2) prowadzenie dokumentacji - z udzielonych w zakresie poradnictwa zawodowego usług, kart  

pracy, ankiety, list obecności i innych niezbędnych dokumentów  



 

 

 

3) współpraca doradcy zawodowego z Koordynatorem Projektu „Nowe lepsze jutro” 

4) prowadzenie dokumentacji z obowiązującymi logotypami 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania przeprowadzonych zajęć zgodnie z 

wymogami projektu EFS. 

 

7. Wymagane dokumenty:  

1) List motywacyjny. 

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. 

3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

4) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych. 

5) Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy. 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.  

1) Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Przeciszowie lub przesłać na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Przeciszowie, ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na 

stanowisko psychologa” do dnia 26.08.2016 r. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

2) Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów 

wymagań formalnych na wskazane stanowisko. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej 

powiadomione zostaną jedynie osoby, które spełniły wymagania formalne w terminie do 2 dni 

od dnia otwarcia ofert. W związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu. 

3) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie oraz na stronie internetowej: 

www.gopsprzeciszow.pl 

4) Możliwość zatrudnienia – od dnia 1.09.2016r. do dnia 31.12.2016r. 

5) Wymagane dokumenty powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: ”Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

( Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902) 

Dodatkowe informacje można uzyskać:  

- w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie, ul. Długa 6 

- telefonicznie pod numerem telefonu 33/8413-280 

- mailowo na adres gops_przeciszow@op.pl 
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