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OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO 

 

W PROJEKCIE „pn. Szlifowanie diamentów - Młodzież NEET  

w województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja” 

nr POWR.01.02.01-24-150/16 

Realizowanym na terenie województwa śląskiego 

 

Opis zadań 

 przeprowadzenie na etapie rekrutacji do projektu indywidualnych rozmów  

z Kandydatami do projektu celem zweryfikowania ich motywacji do udziału we 

wsparciu projektowym oraz możliwości udziału; 

 przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 120 Uczestników 

Projektu trwającej średnio po 4 godziny dla każdego, mającej na celu identyfikację 

potrzeb i predyspozycji zawodowych, planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym 

podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, 

 stworzenie ścieżek udziału w projekcie oraz precyzyjne określenie poszukiwanej 

pracy - opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego z Uczestników 

Projektu. 

 

Wymagania 

- wykształcenie wyższe (preferowane na kierunkach: psychologia, socjologia,  pedagogika,  

doradztwo zawodowe) umożliwiające prowadzenie poradnictwa zawodowego i/lub  

ukończone stosowne kursy umożliwiające prowadzenie poradnictwa zawodowego -   

i  przedłożą  ww.  dokumenty  potwierdzające  posiadane  wykształcenie  i  kwalifikacje,  tj.  

ksero  lub  skan  dyplomu,  zaświadczenia(ń) /certyfikatu(ów) ukończonych kursów. 

- posiada niezbędne doświadczenie tj. minimum 2 lata doświadczenia zawodowego  

w realizacji tego typu wsparcia (tj. poradnictwo/doradztwo zawodowe), jako doradca  

zawodowy. Przez „minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji tego typu 

wsparcia” rozumie się min. 24 miesięczne  zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków  

zawodowych  doradcy  zawodowego 

- sumienność, zaangażowanie, komunikatywność, 
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Dodatkowe informacje 

- rodzaj umowy: umowa o pracę – na stanowisku doradca zawodowy 

- okres realizacji umowy: 01.09.2017r. – 31.03.2018r. 

- okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 31.10.2018r. 

- prosimy o przesłanie aplikacji to jest CV na adres: biuro@keystone.com.pl lub złożenia 

osobiście lub pocztą tradycyjną w biurze Keystone Consulting: 

Keystone Consulting Sp. z o.o.  

40 - 951 Katowice, ul. Mickiewicza 15,  

do 21.08.2017 r. do godz. 23:59 
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