
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POMOCOWYCH  

W GORZOWIE WLKP. 

 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY 

TRENER KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

w ramach projektu „Lubuskie Młodzieżą Silne!” 

Współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej                                              

–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: TRENER KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

                                              -2 osoby x 1 etat 

 

 

3. ZAKRES DZIAŁAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 

 Praca z młodzieżą – mająca na celu rozwój ich kompetencji społecznych 

zgodnie z Katalogiem kompetencji i umiejętności społecznych, który jest 

zgodny z klasyfikacją ESCO (kategoria "Interakcje społeczne" w ramach 

"Umiejętności i kompetencje przekrojowe") i obejmuje 15 następujących 

kompetencji społecznych: 

1. Doradzać innym 

2. Pracować w zespole 

3. Posługiwać się mową ciała 

4. Instruować inne osoby 

5. Przewodzić innym osobom 

6. Posiadać kompetencje międzykulturowe 

7. Wypracowywać kompromis 

8. Motywować innych 

9. Wspierać współpracowników 

10. Stosować techniki zadawania pytań 

11. Przekazywać informacje o faktach 



12. Zwracać się do słuchaczy 

13. Przyjmować konstruktywną krytykę 

14. Wchodzić w interakcję z innymi osobami 

15. Przekonywać inne osoby,  

 Oczekuje się, iż składający ofertę przedstawi własną propozycję 

prowadzenia zajęć – dostosowanych narzędzi i metodyki pracy do 

zaplanowanej tematyki zajęć indywidualnych i grupowych. Przewidziano 

zajęcia indywidualne  

Zakres tematyczny zajęć z trenerem kompetencji społecznych: 

- zajęcia indywidualne średnio 24 godz. na UP 

- zajęcia grupowe w przeliczeniu na 1 grupę średnio 86 godzin 

Wsparciem zostanie objętych 174 osoby dla 2 trenerów kompetencji 

społecznej.  

 Prowadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej. 

 Ewaluacja (ocena uczestników projektu w trakcie i po zakończeniu celem 

określenia jakości uzyskanych efektów działań). 

 

 

4. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1) Wykształcenie: wyższe, preferowane: studia z zakresu nauk społecznych: 

pedagogika, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, komunikacja 

społeczna. 

2) 5 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

3) Ukończenie dodatkowych kursów zawodowych będzie dodatkowym 

atutem. 

 

 

5. WYMAGANIA DODATKOWE: 

Cechami pożądanymi kandydata będą:  

1) wykazywanie zaangażowania w pracę i inicjatywa; 

2) ponadprzeciętna empatia, życzliwość i wrażliwość; 

3) ciekawość, szczere zainteresowanie uczestnikami grupy 

(współuczestniczenie w ich procesie edukacji i pogłębiania wiedzy o sobie); 

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  



2) wymiar czasu pracy: 2 osoby x 1 etat 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 trenera kompetencji społecznych” 

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 indywidualnie drogą telefoniczną 

lub e-mail.  

Gorzów Wlkp. 20.08.2019r. 


