Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Od 1991 roku wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy poprzez
doradztwo, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, pomoc w przygotowaniu się i zdobyciu zatrudnienia.
W naszej organizacji dążymy do promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
wśród naszych pracowników. Oferujemy elastyczny i przyjazny rodzinie czas pracy.
Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Fundacji wynosi 29%
W obecnej chwili poszukujemy osoby na stanowisko

Doradca/czyni zawodowy/a
Miejsce pracy: Bydgoszcz

Wymiar etatu: 0,5 etatu
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 opracowywanie i aktualizowanie Indywidualnych Planów Działań dla Uczestników/czek
projektu - osób z niepełnosprawnościami,
 przydzielanie Uczestników/czek projektu na poszczególne formy wsparcia,
 prowadzenie konsultacji monitorujących postępy Uczestników/czek projektu,
 prowadzenie warsztatów umiejętności zawodowych,
 analiza wskaźników rekrutacyjnych, związanych z nimi ryzyk, rekomendowanie rozwiązań
kryzysowych,
 prowadzenie konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego z
Uczestnikami/czkami projektu,
 rozwiązywanie na bieżąco sytuacji problemowych,
 motywowanie Uczestników/czek projektu,
 diagnoza kwalifikacji i kompetencji zawodowych Uczestników/czek projektu,
 prowadzenie dokumentacji projektowej, sprawozdawczości z zakresu prowadzonych działań,
 bezpośrednia praca z osobami z niepełnosprawnościami (potencjalnymi kandydatami/tkami
do pracy.
 efektywna współpraca z zespołem projektowym, między innymi job crafterem i trenerem
pracy,
 opracowywanie dokumentacji projektowej,
 realizację innych zadań wskazanych przez przełożonych,
 realizację przydzielonych wskaźników projektowych.

WYMAGANIA:
 wykształcenie wyższe w zakresie doradztwa zawodowego,
 minimum roczne doświadczenie zawodowe w diagnozowaniu potrzeb i potencjału
zawodowego, m.in. w formie opracowywania i aktualizowania IPD ( w tym dla osób z
niepełnosprawnościami),
 doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia warsztatów o tematyce związanej z
rynkiem pracy,
 umiejętność budowania pozytywnych, długofalowych relacji,
 doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 doskonały stopień organizacji pracy własnej,
 umiejętność pracy w zespole projektowym,
 mile widziane prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:
 szkolenia wewnętrzne przygotowujące do wykonywania pracy,
 możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektu finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 współpracę z doświadczonym zespołem,
 wynagrodzenie adekwatne do zakresu wykonywanych zadań w projekcie,
 umowę o pracę na pół etatu, z możliwością zwiększenia wymiaru etatu.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień
podczas procesu aplikacji czy rozmowy rekrutacyjnej - skontaktuj się z nami na podany w ogłoszeniu
adres mailowy.
Informujemy iż spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w Oddziale Fundacji Aktywizacja w Bydgoszczy,
przy ul. Jagiellońskiej 103 (VI piętro), 85- 027 Bydgoszcz
Do CV prosimy o załączenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul.
Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot.
mojej ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z
procesem rekrutacji. Dokumenty trzech najlepszych kandydatów /kandydatek będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub
umową projektu, do którego aplikuję i mogą być wykorzystywane w przyszłych rekrutacjach, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu
procesu rekrutacji lub ww terminów dane zostaną usunięte.

Zachęcamy do kandydowania osoby z niepełnosprawnością.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 31.07.2020 na adres:
anna.bigon@aktywizacja.org.pl

