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OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 
DORADCY ZAWODOWEGO 

W PROJEKCIE  
pn. „Z NOWĄ PRACĄ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” 

 
Fundacja Dla Rozwoju ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie  
pn. „Z nową pracą w lepszą przyszłość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny),  
Osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT. 
 
1. Wymagania niezbędne: 

1) wykształcenie wyższe psychologia lub doradztwo zawodowe, 
2) dopuszcza się możliwość składania aplikacji przez osoby legitymujące się 

wykształceniem wyższym (kierunek bez znaczenia) i mające ukończone lub 
kontynuujące studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego, 

3) dobra znajomość obsługi komputera, 
4) umiejętność poruszania się w środowisku Windows, 
5) znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

przepisów wykonawczych, 
6) znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 
7) umiejętność tworzenia i samodzielnego redagowania pism, opinii oraz innych pism 

związanych z wykonywanym zawodem, 
8) odporność emocjonalna, 
9) samodzielność.  

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1) udzielanie pomocy bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo i poszukującym pracy,  

w tym osobom niepełnosprawnym pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu  
i miejsca zatrudnienia,  

2) udzielanie informacji o zawodach rynku pracy oraz możliwościach szkolenia  
i kształcenia, 

3) udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór 
zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie i zmianę zatrudnienia, w tym badanie 
zainteresowań i uzdolnień zawodowych, 

4) kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające 
wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku 
szkolenia, 

5) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych  
dla bezrobotnych i poszukujących pracy, 
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6) przygotowanie indywidualnych planów działania dla bezrobotnych, nieaktywnych 
zawodowo lub poszukających pracy w celu doprowadzenia ich do podjęcia 
odpowiedniej pracy, 

7) ankietowanie osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy  
w celu zdiagnozowania barier, oczekiwań i potrzeb tych osób.  
 

4. Warunki pracy na stanowisku: 
Praca na pełny etat, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. 
Doradztwo zawodowe będzie odbywać się w Fundacji Dla Rozwoju,  
al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa, w Punkcie Pośrednictwa Pracy lub innych 
wskazanych przez pracodawcę miejsc. 

 
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),  
2) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie 

o stanie odbytych studiów) lub dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 
dwuletniego doświadczenia w zakresie przeprowadzania usług doradcy zawodowego, 

3) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach  
i umiejętnościach. 
 
Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane  
są do dołączenia do oferty jednego z niżej wymienionych dokumentów, 
potwierdzających znajomość języka polskiego: 

- certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka 
polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez 
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, 

- dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku 
polskim, 

- świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, świadectwo nabycia 
uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra 
Sprawiedliwości. 

 
6. Druki zamieszczone na stronie http://fdr.com.pl : 

- pierwsze oświadczenia kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności 
do czynności prawnych - wszystkie opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem 
(Zał.1), 

- drugie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy - opatrzone własnoręcznym, odręcznym 
podpisem (Zał.2). 

 
 
 

http://fdr.com.pl/
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7. Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: 
znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com, pocztą lub bezpośrednio w Fundacji Dla 
Rozwoju: 42-202 Częstochowa, al. Kościuszki 13, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko 
doradcy zawodowego ”, do dnia 13 listopada 2017 r. godz. 2400. 

 
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane 
(decyduje data wpływu dokumentów). 
 
Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. 
W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć 
należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa 
osoba składająca ofertę.  

 
8. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o dalszych szczegółach procedury 

wyboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 787-682-912. 
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