
 
 

 

                                   Stowarzyszenie Promyk w Szczytnie                                                

ogłasza nabór ofert na stanowisko: 
 

trener 

w ramach programu pod nazwą „Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej” 

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 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie  

 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe (dyplom magistra psychologii, trener pracy, doradca 

zawodowy, coach)  

 minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z bezrobotnymi osobami 

niepełnosprawnymi 

 

Wymagania dodatkowe: 

 dyspozycyjność 

 komunikatywność 

 odpowiedzialność 

 rzetelność w realizacji obowiązków 

 doświadczenie w pracy w projektach unijnych 

 doświadczenie w działalności społecznej 

 umiejętność stosowania testów/kwestionariuszy 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 Przygotowanie wspólnie z klientem Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR), 

obejmującego cele, które chcemy osiągnąć, opis metod ich realizacji, a także 

zakładany czas współpracy z trenerem. 

 Pomoc w wyznaczeniu celów długoterminowych i krótkoterminowych oraz wartości, 

które chce uzyskać klient związanych z zatrudnieniem. 

 Pomoc w wyznaczeniu ścieżki realizacji wyznaczonych celów. 

 Zwiększenie produktywnego wykorzystania własnego potencjału klienta. 

 Nauka twórczego i kreatywnego myślenia o problemach. 



 
 

 Przekazywanie stymulujących do działania informacji zwrotnych. 

 Wypracowanie krótkoterminowych perspektyw kariery zawodowej. 

 Pomoc w znalezieniu pracodawcy i wyborze odpowiedniego stanowiska pracy. 

 Pomoc w procedurach związanych z procedurą zatrudnienia. 

 Monitorowanie działań podejmowanych przez klienta a w szczególności tych 

zmierzających do realizacji wyznaczonych celów. 

 

Dokumenty pożądane: 

 kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

studiów, kursów i szkoleń; 

 

 

Osoby zainteresowane, prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: 

 

Stowarzyszenie Promyk               

Ul. Pasymska 21A                           

12-100 Szczytno 

z dopiskiem: Trener 

 

w terminie do 28 sierpnia 2012 roku, do godz. 14.00 (data i godzina wpływu), 
 

lub osobiście do Biura projektu: 

Stowarzyszenie Promyk               

Ul. Pasymska 21A                           

12-100 Szczytno 

pok. 21. 

 

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia „Promyk” po upływie wyżej wymienionego 

terminu nie będą rozpatrywane. 

 

 

Lista kandydatów i instytucji spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku 

naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia „Promyk” w 

Szczytnie, na stronie internetowej www.promyk.org.pl 

 

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „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 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

Opublikował(a):Izabela Drozd-Giejda 

Data emisji ogłoszenia 20.08.2012r. 

 


