
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POMOCOWYCH  

W GORZOWIE WLKP. 

 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY 

DORADCA ZAWODOWY 

w ramach projektu „Lubuskie Młodzieżą Silne!” Współfinansowanego                  

z Funduszy Unii Europejskie  –Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 

Osoby młode na rynku pracy. 1.4 Młodzież solidarna w działaniu  

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: 

Związek Organizacji Pomocowych 

ul. Przemysłowa 53 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

2. STANOWISKO PRACY:  

DORADCA ZAWODOWY -1/2 ETATU 

 

3. ZAKRES DZIAŁAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 

 Przygotowanie młodzieży do wyboru zawodu i drogi kształcenia 

uwzględniając ich  możliwości psychofizyczne i sytuację życiową,            

a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. 

 Wsparcie młodzieży w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych takich jak 

bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy   

i mobilności zawodowej oraz do roli pracownika/wolontariusza. 

 Prowadzenie zajęć doradztwa grupowego i indywidualnego w celu 

wsparcia i motywacji do szukania pracy. 

 Zaznajamianie młodzieży z nowymi sposobami kontaktowania się                   

z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami 

zawodowymi na rynku pracy. 

 Prowadzenia niezbędnej dokumentacji projektowej. 

 

4. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1) Wykształcenie: 

a) wyższe:  

 ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pracodawca


 lub osoba, która zdobyła tytuł magistra na innym kierunku      

oraz uzupełniła wykształcenie o studia podyplomowe bądź kurs 

doradcy zawodowego zgodny z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 

534). 

2) Znajomość podstaw pedagogiki, socjologii, prawa oraz rynku pracy. 

3) 5 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

 

5. WYMAGANIA DODATKOWE: 

Cechami pożądanymi kandydata będą:  

1) odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, twórcze 

podejście do problemu, dociekliwość i analityczne podejście; 

2) wykazywanie zaangażowania w pracę; 

3) empatia, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, cierpliwość, 

uczynność, sumienność; 

4) rzetelność i dobra organizacja czasu pracy; 

5) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, 

odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań; 

6) wysoka kultura osobista. 

 

6. INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: 

1) praca w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Wolontariatu (ul. Herberta 3,      

66-400 Gorzów Wlkp.); 

2) wymiar czasu pracy: ½ etatu w systemie jednozmianowym; 

3) umowa o pracę. 

 

7. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (cv); 

2) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na 

wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia pracownik zostanie 

skierowany na wstępne badania lekarza do lekarza medycyny pracy); 

3) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie i kwalifikacje; 

4) referencje z poprzednich miejsc pracy, stażu, praktyk zawodowych. 



W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do 

wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów. 

 

Wymagany dokument aplikacyjny –cv należy opatrzyć  klauzulą oraz 

czytelnym podpisem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą     

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 

1000).” 

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko doradcy zawodowego” 

Należy składać w Związku Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp.,      

ul. Herberta 3, II piętro, p.11 osobiście (w godzinach 9:00 -14:00) lub 

listownie w terminie do 29 sierpnia 2019r. do godziny 12:00 (liczy się data 

wpływu).  

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach                      

i czynnościach naboru będą informowani drogą telefoniczną.  

Gorzów Wlkp. 20.08.2019r. 


