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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 AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH  
W WIEKU OD 45 DO 65 LAT 
 PN. „JESTEM AKTYWNY” 

 
 
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i kompetencji interpersonalnych i społecznych 
osób bezrobotnych. Zmiana postaw z biernych społecznie i zawodowo poprzez wyrobienie 
postaw kreatywnych i przedsiębiorczych. Nauka adaptacji do nowych warunków pracy  
i mobilności zawodowej. Przygotowanie bezrobotnych osób do podjęcia pracy. Poznanie 
przez uczestników szkolenia nowych technik i metod poszukiwania pracy oraz zdobycie 
wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych. 
 
Wymagania: 

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

• Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku lub na stanowisku doradcy 
zawodowego, psychologa. 

• Dyspozycyjność. 
 
Zakres obowiązków: 
Prowadzenie szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 4 cyklach, po 6 grup 
szkoleniowych, liczących po 20 osób w grupie. 
Każde szkolenie obejmuje 30 godzin lekcyjnych, łącznie 720 godzin szkoleń, które odbywać się będą 
w okresie od czerwca 2011 roku do lutego 2013 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 dziedzinie szkoleń  i poradnictwa w zakresie 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 
 


