
                                       

Zapytanie ofertowe na pełnienie  funkcji : DORADCA ZAWODOWY

Gmina Pałecznica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO  DORADCY ZAWODOWEGO w 
ramach realizacji projektu pn ,,Aktywni do celu’’ realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
2014-2020; Działanie 9.1.Aktywna integracja   Poddziałanie 9.1.1. 
Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji doradcy 
zawodowego  

 Wymagania:

• obywatelstwo polskie 
• wykształcenie wyższe o kierunku doradztwo zawodowe lub studia 

podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw 

publicznych 
•  brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
• Umiejętność obsługi komputera, pakietów MS Office oraz urządzeń 

biurowych 
• nieposzlakowana opinia 
• umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
• odpowiedzialność, systematyczność, terminowość 

 Główne obowiązki doradcy zawodowego: 

• przeprowadzenie diagnozy potrzeb i realizacja zadań w zakresie 
doradztwa zawodowego realizowanego w ramach projektu w oparciu o
obowiązujące rozporządzenie o usługach rynku pracy

• udzielanie pomocy  osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 
• udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy 
• udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach 

szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym 
poszukiwaniu pracy i samo  zatrudnieniu

• udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod 
ułatwiających wybór zainteresowań i uzdolnień zawodowych 



                                       

Wymagane dokumenty:  
• kserokopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

wymagane do  wykonywania   oferowanej pracy,    
• list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego

przebiegu kariery zawodowej)
 kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów 

wyższych
 kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 oświadczenie  kandydata,  że  nie  był  prawomocnie  skazany  za

przestępstwo umyślne,
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności

prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie

danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.).

 Warunki zatrudnienia: 

• umowa zlecenie w okresie : 01 luty 2017 r.- 31 grudnia 2018r.

 • czas pracy nienormowany, łącznie 40 godzin zegarowych diagnozy 
potrzeb uczestników projektu ( 1 h/uczestnika), 

Czas pracy potwierdzony kartą czasu pracy. 

Kryteria wyboru ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie 
referencji i najniższej oferowanej stawki godzinowej(wartość brutto 
wyrażona w PLN za 1 h wykonanej  usługi)

 Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. 

Kryteria oceny:

a) stawka godzinowa 70%
b) referencje 30%

Termin i miejsce składania dokumentów:



                                       

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie 
z opisem  „Nabór na stanowisko Doradcy zawodowego”  u  Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy  w godzinach  8:00 
do 15: 00 , bądź przesłać pocztą na adres:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy

 ul.Św. Jakuba 11,

 32-109 Pałecznica ;

  w terminie od 16 stycznia do 31  stycznia 2017 r. do godz. 15:00 
(decyduje  data wpływu oferty do GOPS w Pałecznicy). Informacja o 
wyniku naboru oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej  będzie 
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pałecznicy oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i GOPS w Pałecznicy.


