Warszawa, 21.11.2017
W związku z realizacją projektu „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje
gwarancją zatrudnienia!” mającym na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób z woj. śląskiego
w wieku 15-29 lat, poprzez zapewnienie uczestnikom projektu wsparcia obejmującego poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, udział w szkoleniach zawodowych i miękkich oraz staże zawodowe, realizatorzy projektu GSD Europlus Sp. z o.o. oraz Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o., poszukują osoby na stanowisko:

BROKER EDUKACYJNO-ZAWODOWY
Miejsce pracy: Tarnowskie Góry oraz teren woj. śląskiego

Zakres obowiązków:










rozeznanie oczekiwań lokalnego rynku pracy w celu dostosowania działań projektowych do jego
potrzeb,
prowadzenie uczestników projektu przez ścieżkę wsparcia w projekcie (m.in. wybór szkolenia, stażu),
nawiązywanie kontaktów i spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy,
organizowanie i nadzorowanie staży zawodowych dla uczestników projektu,
wyszukiwanie ofert pracy dla uczestników projektu,
opracowanie dokumentacji merytorycznej dot. realizowanych zadań,
przygotowywanie raportów ze spotkań z uczestnikami i pracodawcami oraz innej, wymaganej
dokumentacji projektowej dot. zakresu zadań brokera,
stały kontakt z uczestnikami projektu i pracodawcami,
dbanie o osiągnięcie wskaźników projektowych.

Od kandydatów oczekujemy:








wykształcenia wyższego,
min. 2-letniego doświadczenia we współpracy z pracodawcami lub w rekrutacji lub w szkoleniach,
wiedzy z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu pracodawców do współpracy (w szczególności w ramach
projektów finansowanych ze środków unijnych),
bardzo dobrej organizacji i planowania pracy własnej,
biegłej obsługi pakietu Microsoft Office.

Oferujemy:





umowę o pracę na czas określony realizacją projektu (01.12.2017 – 30.11.2018 r.),
ciekawą i dynamiczną pracę w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE,
dużą samodzielność w realizowaniu zadań,
rozwój zawodowy i doskonalenie kwalifikacji.

Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kursant@kursysilesia.pl
do dnia 26 listopada 2017r. w temacie maila wpisując: Broker edukacyjno-zawodowy
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”.
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