
 
 

 

Trener pracy  -  oferta  nr 12 i 13/2017/CISW/ ChSD 
 
Nazwa: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą w Kluczach           

 
Ogłasza nabór ofert na stanowisko: 

 

I      Trener  pracy w Centrum Integracji Społecznej w Witowie gm. Irządze w ramach  projektu 
konkursowego  ”Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” dofinansowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program 
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

II.  Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas 
realizacji projektu lub nieokreślony 

III. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia 18.04.2017r. 
 IV.  Do obowiązków trenera pracy należeć będzie:  
 
 

1. Wyszukanie miejsca odbywania praktyk dla uczestników pod kątem pracowni na której 
odbywają zajęcia w Centrum Integracji 

2. Kształtowanie umiejętności zawodowych na konkretnym stanowisku pracy; 
3. Indywidualne wprowadzenie każdego uczestnika do miejsca odbywania praktyk; 
4. Zapoznanie z zespołem pracowniczym i przyszłym Pracodawcą; pomoc w adaptacji: 
5. Analiza obowiązków i uprawnień na danym stanowisku; 
6. Motywowanie do realizowania ścieżki reintegracji zawodowej i społecznej;  
7. Utrzymywanie stałego kontaktu z pracodawcami, współpracownikami i uczestnikiem;  
8. Monitorowanie obecności, postępów zawodowych i społecznych;  
9. Niwelowanie trudności wynikających z nowego miejsca; 
10. Dostarczanie list obecności do kierownika CIS i kopii do pracownika socjalnego; 
11. Stała współpraca z personelem merytorycznym Centrum. 
12. Ewaluacja zdobytych przez uczestników umiejętności z zakresu reintegracji społecznej i 

zawodowej: sporządzanie comiesięcznych opinii dotyczących postępów uczestników, 
sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dotyczących przebiegu praktyk , odnotowanie 
postępów uczestników na fotografiach bądź innych nośnikach; 

13. Realizacja innych poleceń kierownika związanych z działalnością Centrum Integracji 
Społecznej. 

    

V. Wymagania: 
1. Wykszt. średnie, policealne / wyższe pedagogiczne lub inne wyższe. 
2. Znajomość specyfiki pracy z osobami  niepełnosprawnymi,  
3. Znajomość rynku pracy w środowisku wiejskim, 
4. Łatwość nawiązywania kontaktu,  
5. Dostosowanie się do specyfiki związanej z praca trenera pracy m.in, dostosowania czasu 

pracy do potrzeb projektu, prawo jazdy "B"  
 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego 
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych, 



 
 

 

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwa skarbowe 

4. Nieposzlakowana opinia, 
5. Umiejętność pracy w zespole 
6. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu , 
7. Odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, 
8. Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 

 
VI. Wymagane dokumenty: 
1. Własnoręcznie podpisany życiorys (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu),  
2. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny, 
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebyte doskonalenie zawodowe, 
4. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy), 
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwa popełnione umyślnie, 
6. Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty, 
8. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności. 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą –„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) 

VII. Co oferujemy: 
 
Wynagrodzenie miesięczne  3000,00 brutto w okresie próbnym 
 

Pracę w nowo tworzonym zespole; możliwości samorealizacji i samodoskonalenia 
własnych kompetencji i umiejętności;  doskonalenie zawodowe w organizacji non-profit 
VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 
Oferty należy składać w terminie do 05.04.2017r. do godziny 12:00  osobiście                                             
w Centrum Integracji Społecznej (sala szkoleniowa gimnazjum w Irządzach) lub wysłać na 
adres 42-446 Irządze; Biuro Projektu   Irządze 127a. Liczy się data wpływu. W zamkniętych 
kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Trener pracy w Centrum Integracji Społecznej 
w Witowie”. 
 
    IX.  Informacje dodatkowe: 
a)        Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające 
wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 
b)        Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione  
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. ( Przewidywany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej 06.04.2017r. ) 
c)        Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani. 
d)       Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. 


