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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: 
 

TRENERA Z ZAKRESU PODSTAW PRAWNYCH  
 

 PN. „PRAWO NA CODZIEŃ” 
 
 
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa niezbędnej  
w codziennym życiu, a także dostarczenie informacji o przysługujących prawach  
i uprawnieniach grupy docelowej np. prawa konsumenta, prawo pracy, podstawy prawa 
cywilnego. Szkolenie ma zachęcić uczestników projektu do dbania o swoje prawa. 
 
Wymagania: 

• Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia tego typu szkoleń,  
• Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku lub na stanowisku radcy 

prawnego, 
• Dyspozycyjność. 

 
Zakres obowiązków: 
Prowadzenie szkoleń z zakresu podstaw prawnych dla osób bezrobotnych w 4 cyklach,  
po 6 grup szkoleniowych, liczących po 20 osób w grupie. 
Każde szkolenie obejmuje 16 godzin lekcyjnych, łącznie 384 godzin szkoleń, które odbywać 
się będą w okresie od czerwca 2011 roku do lutego 2013 roku do dnia 27 kwietnia 2011 roku. 
 
Rodzaj zatrudnienia: 
Umowa cywilno-prawna 
 
Sposób Przygotowania oferty: 

• Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie elektronicznej, 
• Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę brutto za godzinę, 
• Oferta powinna zawierać program szkolenia, 
• Oferta powinna zawierać CV trenera 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 tematyce związanej z prawem. 


