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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób 

Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk”  w związku z realizacją 

Projektu pn. „Praca 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 

Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i 

wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i 

społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poszukuje kandydatów/kandydatek na 

stanowisko: 

SPECJALISTA/SPECJALISTKA DS. STAŻY  

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie 

CZAS PRACY:  150 h. 

OKRES WSPÓŁPRACY: grudzień 2013 – czerwiec 2015 

  

OPIS STANOWISKA 

Szczegółowe obowiązki to m.in.: 

1. Wyszukiwanie miejsc stażowych. 

2. Przygotowanie i opieka nad dokumentacją stażową. 

3. Kontakt z pracodawcami chcącymi nawiązać współpracę w ramach projektu. 

4. Nadzorowanie i kontrola realizacji staży. 

5. Czuwanie nad właściwą organizacją, prowadzeniem i rozliczaniem stażu zgodnie z 

obowiązującymi procedurami i wytycznymi. 

6. Utrzymywanie relacji z pracodawcami m.in. udzielania informacji, wyjaśniania 

pojawiających się wątpliwości. 

7. Współpracowała ze specjalistami projektu zaangażowanymi w realizację zadania m.in. 

trener pracy, psycholog, doradca zawodowy. 

WYMAGANIA 

1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy. 
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3. Znajomość problematyki projektów unijnych i/lub krajowych. 

4. Obsługa komputera, w tym min. podstawy pakietu Office. 

5. Zaangażowanie, otwartość, samodzielność, empatia. 

6. Umiejętność pracy w zespole. 

  

MILE WIDZIANE 

1. Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi, lub zagrożonymi wykluczeniem. 

2. Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. 

  

SKŁADANIE OFERT I PROCES REKRUTACJI 

1. Aplikacje prosimy składać w biurze projektu, 12-100 Szczytno, ul. Pasymska 21A do 

dn. 21.05.2013r., w g. 8:00-15:00, 

2. Aplikacja powinna zawierać: 

a. CV kandydata/kandydatki 

b. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe 

c. Zapis w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.97 r. O ochronie danych osobowych, 

Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.)” 

 

 


