JESTEŚMY FUNDACJĄ, która od 1990 roku działa na rzecz promocji dostępności i aktywizacji zawodowej
osób z niepełnosprawnościami.
Nasze działania prowadzimy w siedmiu Oddziałach i sześciu Filiach, zlokalizowanych w trzynastu
województwach na terenie Polski.
DLA NASZEGO KLIENTA, W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH „AKTYWUJ PRACĘ”, POSZUKUJEMY
OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM PRACY
NA
STANOWISKU:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ROZWOJU
MIEJSCE PRACY: BYDGOSZCZ
W RAMACH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAPEWNIMY :





Opiekę Job Craftera, który przeprowadzi Cię przez cały okres uczestnictwa w projekcie
Wsparcie specjalistów:
 Wsparcie psychologa
 Konsultacje z doradcą zawodowym
 Konsultacje z prawnikiem
Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, np. Excel, Word, obsługa klienta

W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA:








Racjonalne usprawnienia (min. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe,
dostosowanie miejsca pracy itp.)
Dodatki motywacyjne do kwoty 600,00 zł netto co miesiąc
Stabilne zatrudnienie
Umowę o pracę
Stabilne wynagrodzenie
Atrakcyjny system premiowy
Dodatkowe benefity

WYMAGANIA:



Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o kierunku elektrotechnika, elektroenergetyka
lub pokrewne
Znajomość zagadnień zakresu elektrotechniki
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Prawo jazdy kat. B
Dokładność, komunikatywność, kreatywność, samodzielność, obowiązkowość
Orzeczenie o niepełnosprawności (projekt aktywizacji zawodowej)

OPIS WYKONYWANYCH ZADAŃ:






Realizacja polityki przyłączenia do sieci.
Wydawanie warunków przyłączenia oraz zapewnień dostawy energii elektrycznej dla
odbiorców zakwalifikowanych do IV, V i VI grupy przyłączeniowej dla przyłączenia których nie
jest wymagana rozbudowa sieci Sn.
Procedowanie zgłoszeń do sieci mikroinstalacji na poziomie sieci nn.
Współpraca z Wydziałem Przyłączeń i Rozwoju Sieci w zakresie opiniowania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych.
Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych.
Jeśli nasza oferta Cię zainteresowała wyślij nam swoje CV:
e-mail: agnieszka.jaskiewicz-klosowska@aktywizacja.org.pl
Na aplikacje oczekujemy do 28.09.2020 r.

W RAZIE PYTAŃ ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO:
· Telefonicznie: 511 468 788
Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niezbędnych czynności
związanych z rekrutacją (zgodnie z art. 7 ust. 1 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/WE zwanego dalej
RODO). Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie danych dot. mojej
niepełnosprawności, a także zgadzam się na ich przetwarzanie zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO.
Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień
podczas procesu rekrutacji – daj nam o tym znać w trakcie rozmowy telefonicznej z rekruterem.
Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Uprzejmie informujemy,
że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. W ciągu dwóch tygodni otrzymasz od nas
na e-maila informację o wyniku rekrutacji.
Projekt „Aktywuj pracę” realizowany w ramach pilotażowego programu „Praca-Integracja”
jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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