Stowarzyszenie Promyk w Szczytnie ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY
w ramach projektu „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

Wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe
 minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 niekaralność z przestępstwa popełnione umyślnie
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
Poradnictwo zawodowe mogą realizować wyłącznie osoby uprawnione do świadczenia tego
typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wymagania dodatkowe:
 dyspozycyjność
 komunikatywność
 odpowiedzialność
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 indywidualne doradztwo socjalne dla beneficjentów ostatecznych (uczestnictwo przy
rekrutacji Beneficjentów do projektu – rozmowy kwalifikacyjne z Beneficjentami,
doradztwo podstawowe)
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: Pracownik Socjalny
w terminie do 11 kwietnia 2011 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 i 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).
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