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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poszukujemy pracowników na 
stanowisko: 
 

DORADCY ZAWODOWEGO 
 
Wymagania: 

• Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia doradztwa zawodowego, mile widziane 
doświadczenie podczas pracy z osobami powyżej 45 roku życia, 

• Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, 
• Dyspozycyjność. 

 
Zakres obowiązków: 
Pełnienie dyżurów w Punktach Konsultacyjnych zlokalizowanych w Katowicach, Gliwicach, 
Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Rybniku, Częstochowie.  
Podczas dyżurów wykonywanie czynności polegających na: 

• udzielaniu porad i prowadzeniu konsultacji w zakresie zatrudnienia, dostosowania do 
środowiska pracy i otoczenia zawodowego uczestników projektu.  

• zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych uczestników projektu oraz określenie profilu 
zawodowego. 

• pomoc dla uczestników projektu przy podjęciu decyzji dotyczących celów zawodowych oraz 
zachęcenie do podejmowania decyzji do ich realizacji.  

 
Rodzaj zatrudnienia: 
Umowa cywilno-prawna 
 
Okres zatrudnienia: 
Od 1 maja 2011 roku do 28 lutego 2013 roku. W każdym Punkcie Konsultacyjnym po 400 godzin 
dyżurów, tj. 5 godzin w tygodniu w ciągu 80 tygodni.   
 
Sposób Przygotowania oferty: 

• Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie elektronicznej, 
• Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę brutto za godzinę, 
• Oferta powinna zawierać preferowane miejsce prowadzenia dyżurów: 

Katowice, Gliwice, Rybnik, Sosnowiec, Ruda Śląska, Zabrze, Częstochowa (istnieje 
możliwość pełnienia dyżurów w kilku miejscowościach), 

• Oferta powinna zawierać opis programu / stosowanych technik i narzędzi doradczych, 
• Oferta powinna zawierać CV doradcy oraz potwierdzenie kwalifikacji w danej dziedzinie wraz 

ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail 
mateusz.matysiewicz@fundacja.katowice.pl do dnia 27 kwietnia 2011 roku. 

 
Kryteria wyboru oferty:  

• cena brutto za godzinę zajęć, 
• kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie w dziedzinie doradztwa zawodowego. 

 


