Ogłoszenie konkursowe na stanowisko doradcy zawodowego w związku
z realizacją Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk”
w ramach konkursu POWR.03.05.00-00-z227/17

Miejsce pracy:
Akademickie Biuro Karier Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę, pełny wymiar czasu pracy.
Główne obowiązki:
1. Opracowanie we współpracy ze studentem Bilansu Kompetencji każdego uczestnika
projektu.
2. Realizacja procesu

doradztwa zawodowego (doradztwo grupowe i doradztwo

indywidualne dla studentów SAN), w tym:
- pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego oraz innych dokumentów,
- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
- pomoc w zakresie samozatrudnienia,
- prowadzenie e- doradztwa zapewniającego większą dostępność usług doradczych
w tym również dla osób z niepełnosprawnością.
3. Bieżąca obsługa studentów, w tym:
- prowadzenie kart konsultacji,
- tworzenie, uzupełnianie oraz prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej,
4. Udzielanie informacji o lokalnym rynku pracy (gromadzenie ofert pracy, staży, praktyk
zawodowych i ich udostępnianie).
5. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami w celu rozpoznania rynku pracy.
6. Udział w szkoleniach zaplanowanych w ramach działań projektowych.
7. Monitorowanie i raportowanie działań własnych (miesięczne karty czasu pracy).
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Dla kandydatów ustala się następujące wymagania:
- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku:
psychologia, zarzadzanie, prawo, doradztwo zawodowe.
- co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa zawodowego lub
doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ciągu ostatnich 5 lat),
- posiadanie aktualnej wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie
działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej,
- posiadanie umiejętności trenerskich zdobytych w trakcie pracy zawodowej,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,
- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Projektu Społecznej Akademii Nauk,
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, pok. 403; IV piętro lub korespondencyjnie z dopiskiem na
kopercie Konkurs na doradcę zawodowego do dnia 13 kwietnia 2018 r.
Biuro Projektu nie zwraca nadesłanych dokumentów.
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