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Ogłoszenie o naborze -  Doradca Zawodowy 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach  ogłasza nabór na stanowisko Doradcy 

Zawodowego  do projektu: " Twoja przyszłość w Twoich rękach” w ramach poddziałania 

7.1.1  Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu od  01.03.2011 – 

31.05.2011) 

 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe  

 minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku doradca zawodowy 

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 

 stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji doradcy zawodowego 

 doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji  życiowej  

 

Poradnictwo zawodowe mogą realizować wyłącznie osoby uprawnione do świadczenia 

tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 komunikatywność, odpowiedzialność. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 52 Beneficjentów 

Ostatecznych  max. 52 godziny  

 Udzielenie poradnictwa zawodowego dla zainteresowanych poradnictwem osób z 

otoczenia Beneficjentów Ostatecznych. 

Wymagane dokumenty: 

 życiorys zawodowy  

 kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, 

kursów i szkoleń; 

 informacja o zatrudnieniu  wg. załączonego wzoru załącznik nr.1 

 oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wg. załączonego 

wzoru załącznik nr. 2  
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Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

oferenta własnoręcznym podpisem. 

Dokumenty pożądane: 

 kopie innych dokumentów wg. uznania  kandydata 

 

Zamawiający  dopuszcza możliwość częściowej realizacji zlecenia. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na 

adres: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach  

Ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki 

z dopiskiem: Doradca Zawodowy Projektu w terminie do dnia 14.03.2011 r. (data wpływu) 

 

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach po upływie 

wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie 

zamieszczona na tablicy informacyjnej MOPS w Mońkach, na stronie internetowej www.mops-

monki@webas.pl  

 

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

 

file:///F:/negocjacje%20z%20wolnej%20ręki/szkolenia/www.mops-monki@webas.pl
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 Załącznik Nr 1 

 

Informacja o zatrudnieniu 

 

1. Czy Pan/ Pani ma podjęta pracę w jednostkach sektora finansów publicznych? 

a) Nie* 

b) Tak*. Rodzaj umowy……………………, okres na jaki umowa jest zawarta…………………, 

wymiar czasu pracy……………………….….., godziny pracy……………………………... 

 

2. Czy Pan/Pani ma podjętą pracę w projektach dofinansowanych ze środków UE u innych 

beneficjentów (dotyczy wszystkich programów operacyjnych wdrażanych w latach 2007-

2013)? 

a) Nie* 

b) Tak*. Proszę podać: 

Program Operacyjny ………………………….., rodzaj umowy………………………, okres na 

jaki umowa jest zawarta………………………, wymiar czasu pracy…………………..godziny 

pracy………………………… 

 

3. Czy jest Pan/Pani członkiem  Komisji Oceny Projektów w POKL? 

a) Nie* 

b) Tak* 

 

 

 

…………………………………….    ………………………………………. 

   (miejscowość i data)         (Czytelny podpis) 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
                        (dane oferenta) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie 

toczy się przeciwko mnie postępowanie karne i skarbowe. 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania 

w pełni z praw publicznych. 

 

 

 

………………………………… 
                         (czytelny podpis) 


