Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

TRENER PRACY
zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania:
–
–

–
–
–

Dyplom ukończenia studiów na kierunku społecznym (pedagogika, psychologia, nauki społeczne i inne)
Minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku trenera pracy w projektach aktywizujących
zawodowo osoby z niepełnosprawnością (mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami i
chorobami psychicznymi)
Umiejętność pracy zespołowej
Umiejętności szkoleniowe, mile widziane doświadczenie w przekazywaniu wiedzy
Zaangażowanie w pełnione zadania oraz wysokie poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania

Oferujemy:
–
–
–

Umowę o prace w wymiarze 0,5 etatu do 30.11.2020r.
Możliwość rozwoju zawodowego
Pracę w zespole profesjonalistów

Podstawowe obowiązki:
–
–
–
–
–
–
–
–

Współpraca z Beneficjentami programu w celu podjęcia i utrzymania prze nie pracy na wolnym rynku pracy
Współprowadzenie warsztatów umiejętności społeczno- zawodowych dla Beneficjentów programu w
Punktach Informacyjno- Konsultacyjnych w Dzielnicy Wola
Angażowanie kandydatów do zatrudnienia wspomaganego zarówno w zakresie informacji jak i
bezpośredniego działania prowadzącego do zatrudnienia
Przygotowywanie kandydatów do bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą,
Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z pracodawcami
Indywidualna praca z klientem na stanowiskach pracy oraz poza nim
Stały kontakt oraz współpraca z zespołem trenerów pracy, doradcami zawodowymi oraz Doradcami ds.
Zdrowienia i Wsparcia
Miejsce pracy: Punkt konsultacyjno- Informacyjny oraz teren m.st. Warszawa (praca w terenie)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 09.03.2018r. z dopiskiem „Trener pracy”
na adres: kadry@wolski.med.pl oraz kstankiewicz@wolski.med.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn.
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)."

