OFERTA PRACY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku
z realizacją projektu systemowego „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”
realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko
Doradcy zawodowego w ramach umowy zlecenia.
Zakres czynności:
Do zadań doradcy zawodowego będzie należało przeprowadzenie (dla co najmniej 6
uczestników projektu) indywidualnych spotkań w wymiarze co najmniej 2 godziny zegarowe
dla każdego uczestnika, mających na celu pomoc uczestnikom projektu w zaplanowaniu
dalszego kształcenia i kariery zawodowej, wskazanie UP co jest ich mocną stroną oraz jak
planować dalej drogę edukacyjną lub zawodową. Udzielenie UP informacji na temat
zawodów poszukiwanych na rynku pracy i zagrożonych bezrobociem.
W ramach umowy pracownik zobowiązany będzie do:
- przygotowanie do efektywnego poszukiwania pracy poprzez nabycie umiejętności
sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z treningiem autoprezentacji,
- indywidualne poradnictwo zawodowe w celu wskazania potencjału i predyspozycji
zawodowych uczestników projektu,
- sporządzenia informacji poszkoleniowej dotyczącej każdego uczestnika projektu – forma
informacji będzie ustalona z zamawiającym po podpisaniu umowy.
Obowiązki wykonawcy:
- Prowadzenie imiennej listy obecności uczestników doradztwa,
- Informowanie Zamawiającego o nieobecnościach któregokolwiek z uczestników
doradztwa
- Przekazywanie dokumentacji z doradztwa z obowiązującymi logotypami,
- Prowadzenie oraz dostarczenie Zamawiającemu wypełnionych kart czasu pracy,
- Prowadzenie oraz przekazanie Zamawiającemu wypełnionych indywidualnych
formularzy usługi doradczej
- Przygotowanie i dostarczenie wypełnionych przez uczestników projektu ankiet
oceniających
Czas trwania umowy:
- od miesiąca października 2014r. do grudnia 2014r.
Wymagane kwalifikacje:
•
•
•
•
•

Uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
Wykształcenie wyższe
Znajomość zagadnień z zakresu rynku pracy
Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Kreatywność, otwartość i zaangażowanie
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•
•

Rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność
Mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji wsparcia
w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dodatkowe:
•
•
•

•

•

•

Osoba niekarana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni
praw publicznych.
Osoba niezatrudniona w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL
(tj.
Instytucji
Zarządzającej,
Instytucji
Pośredniczącej,
Instytucji
Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnych Ośrodkach EFS,
Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, np.
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Urzędzie Marszałkowskim, Wojewódzkim
Urzędzie Pracy).
W przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL
wykonywane zadania w ramach projektu „Czas odnowy klientów GOPS
w Spytkowicach” nie mogą mieć związku i nie mogą kolidować ze stanowiskiem
służbowym, a podejmowana umowa zlecenie nie może mieć negatywnego wpływu na
sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, o ile mogłoby to mieć
negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych.
W przypadku etatowych pracowników administracji publicznej chcących podjąć
zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w projekcie „Czas odnowy klientów GOPS w
Spytkowicach” nie może zachodzić podwójne finansowanie wynagrodzenia, tzn.
zadania wynikające z umowy zlecenia nie mogą być wykonywane w godzinach pracy
określonych w umowie o pracę.
W przypadku zatrudnienia przy innych projektach unijnych, świadczenie usług
w formie umowy zlecenia na rzecz GOPS Spytkowice nie spowoduje przekroczenia
łącznej liczby 240 godzin miesięcznie zatrudnienia przy projektach unijnych.

Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w zakresie świadczenia usług doradcy
zawodowego przy projektach realizowanych ze środków unijnych (prosimy wymienić
tytuły projektów i Poddziałania, w ramach których były realizowane).
4. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę zegarową realizacji przedmiotu zlecenia wzór
stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
5. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 2
do ogłoszenia.
6. Oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystania z pełni praw publicznych – wzór stanowi załącznik nr 3
do ogłoszenia
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji - wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia
8. Oświadczenie, że kandydat jest/nie jest zatrudniony w instytucjach uczestniczących w
realizacji PO KL. W przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony w instytucjach
uczestniczących w realizacji PO KL dodatkowo oświadczenie, że zadania
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wykonywane w ramach projektu „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” nie
mają związku i nie kolidują ze stanowiskiem służbowym, a podejmowana umowa
zlecenie nie będzie miała negatywnego wpływu na sprawy prowadzone w ramach
obowiązków służbowych.
9. Oświadczenie kandydata, że otrzymuje/nie otrzymuje wynagrodzenia ze środków
publicznych z tytułu stosunku pracy. W przypadku, gdy kandydat otrzymuje
wynagrodzenie ze środków publicznych dodatkowo oświadczenie
o godzinach świadczenia pracy w ramach stosunku pracy.

Kryteria oceny oferty:
Najniższa oferta cenowa brutto za realizację jednej godziny zegarowej konsultacji.
Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12 w kopercie z dopiskiem: „Doradca zawodowy - „Czas
odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” w terminie do 17.10.2014, do godziny 14.00
(decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje:
Biuro projektu „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pok. nr 3
34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12
tel.: (033) - 879 17 15
e-mail: projekty.gops@gmail.com
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Załącznik nr 1

.......................................................
(miejscowość i data)
......................................................

......................................................
......................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
NIP: .............................................
REGON: ......................................

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na przeprowadzenie
poradnictwa i wsparcia doradcy zawodowego w ramach projektu systemowego pt. ”Szansa na lepszą
przyszłość”. Zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż oferuję
realizację zamówienia w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu:

Cena jednostkowa brutto za 1 godz. zegarową ……………………………………………

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………)

1.Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu
zamówienia.
2. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.

..........................................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

4

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O DYSPOZYCYJNOŚCI
Na potrzeby projektu „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” w ramach POKL
Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Spytkowicach
WYKAZ ZAANGAŻOWANIA NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ ORAZ UMÓW
CYWILNO - PRAWNYCH.
NAZWA INSTYTUCJI/
PODMIOTU
ZATRUDNIAJĄCEGO

CZAS
TRWANIA
UMOWY

................................................

GODZINOWY
WYMIAR
CZASU

ZAKRES / PRZEDMIOT
/ZADANIA
WYNIKAJĄCE Z
REALIZOWANEJ
UMOWY

............................................
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(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Na potrzeby projektu „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” w ramach POKL
Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Spytkowicach

Ja niżej podpisany .........................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały ...................................................................................................................
( adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ........................................................................

wydanym przez ..............................................................................................................

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

oświadczam

iż korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione
umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

................................................
(miejscowość, data)

............................................
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 4

_________________________
(miejscowość - data)
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji
na potrzeby projektu „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” w ramach POKL
Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Spytkowicach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 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 2002r. Nr 101 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.).

(podpis składającego oświadczenie)
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