Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski
pn. „Udany start z UNI 2”
________________________________________________________________________________________________________________

Opole, dnia 22.11.2010 r.

Ogłoszenie
o naborze Wykonawcy na stanowisko doradcy w projekcie pn.: „Udany start z UNI 2”
1.

Do podstawowych obowiązków doradcy będzie należało:
a)
Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w łącznym wymiarze 225 godzin zegarowych dostosowanego do
potrzeb uczestników;
b)
Przygotowanie dla wszystkich uczestniczących w projekcie osób (75) Indywidualnego Planu Działania w wyniku
którego nastąpi:
 Identyfikacja oczekiwao uczestnika projektu i wstępnych celów zawodowych;
 Poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestnika
projektu.
c)
Przebieg procesu doradczego będzie miał formę 3 spotkao – sesji indywidualnych dla każdego uczestnika projektu:
 „Analiza potrzeb klienta” (spotkanie indywidualne – 1 godzina);
 „Indywidualna ocena zawodowa” (spotkanie indywidualne – 1 godzina);
 „Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (sesja indywidualna – 1 godzina);
d)
Zleceniobiorca wykona dokumentację IPD – Indywidualny Plan Działania
2. Termin realizacji zamówienia – w podziale na lata:

Od dnia 15.12.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. – 141 godzin zegarowych;

Od dnia 01.01.2011 r. do dnia 15.01.2011 r. – 84 godziny zegarowe.
3. Warunki płatności – sukcesywnie na podstawie wystawianego przez Wykonawcę rachunku oraz karty czasu pracy
potwierdzonych przez Kierowniczkę projektu, iż zlecone dzieło przewidziane niniejszą umową zostało wykonane
zgodnie z jej treścią oraz iż kwota na rachunku jest prawidłowa.

4.

Wymagania:

a)

5.

6.

7.

8.
9.

wykształcenie wyższe magisterskie: psychologiczne, socjologiczne lub pedagogiczne
b) doświadczenie przez co najmniej 1 rok w zakresie doradztwa;
c) wysokie poczucie odpowiedzialności
d) zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadao
e) umiejętnośd konstruktywnego rozwiązywania problemów
f) otwartośd na nowe wyzwania
g) wysoka kultura pracy
Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające wykształcenie
b) życiorys zawodowy (CV)
Wymagane dokumenty należy złożyd do dnia 25.11.2010 r. do godz. 10:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w
Uniwersytecie Opolskim w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UO D.S. „Kmicic”, pok. nr 1, ul. Grunwaldzka
31, 45-054 Opole. Osoby spełniające wymaganie zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę
kwalifikacyjną, której termin wyznaczono na dzieo 25.11.2010 r. w godzinach od 11:00-15:00.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) mgr Ewa Rurynkiewicz – Kierowniczka projektu
b) mgr Małgorzata Wąchała – Pełnomocniczka ds. administracyjno-księgowych ,tel. 77 452 7457.
Informacja w sprawie umowy:
Z wybranym przez Zamawiającego kandydatem na stanowisko doradcy zostanie zawarta umowa cywilno – prawna.

