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ZAPYTANIE  
prowadzone zgodnie z rozeznaniem rynku 

 
W związku z realizacją przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania w Partnerstwie z Fundacją Inicjatywa 
Kapitału Społecznego oraz Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Wałbrzychu projektu: „Ambitna młodzież” nr: WND-
POWR.01.02.02-02-0120/15 w ramach w ramach Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  
 

POSZUKUJE KANDYDATA/KĘ NA STANOWISKO  
POŚREDNIK PRACY /Specjalista ds. wejścia na rynek pracy. 

 
 
Stanowisko obejmuje zadania z zakresu pośrednictwa pracy oraz wejścia na rynek pracy (staże) dla Uczestników/czek 
Projektu „Ambitna młodzież”, 70 osób bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, w tym niepełnosprawnych w 
wieku 15-24 lat, zamieszkujących na terenach powiatów województwa dolnośląskiego: kłodzkiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, 
wałbrzyskiego i górowskiego. Pośrednik pracy będzie realizował działania osobiście. 
 
Wymagania:  
- wykształcenie wyższe 
- doświadczenie w agencji pracy (mile widziane) 

- doświadczenie w realizacji projektów w ramach EFS  

- doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku: pośrednik pracy/ specjalista ds. wejścia na rynek pracy, specjalista ds. aktywizacji 

zawodowej lub podobne min. 1 rok 
- prawo jazdy kat. B (mile widziane) 

- dobra znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel 

Zakres obowiązków:  
- działania pośrednika pracy,  

- działania na w zakresie organizacji staży dla UP projektu, 

- prace administracyjno – biurowe, 

- bieżący realizacja projektu finansowanego z EFS, 
- bieżący kontakt z pracodawcami, uczestnikami, podpisywanie umów, ustalanie harmonogramów staży, 

- organizacja form pozostałych form wsparcia. 
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Kandydatów prosimy o wysyłanie aplikacji (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, listu motywacyjnego na adres 

ambitnamlodziez@firs.org.pl, do 10/09/2017. W tytule e-mail prosimy wpisywać ,,Specjalista ds. wejścia na rynek pracy w ramach 

projektów dofinansowanych z EFS” oraz dopisać oczekiwaną stawkę za godzinę pracy brutto lub miesięczne wynagrodzenie w 
wymiarze 3/5 etatu.  Zgłoszenia bez podania odpowiedniego tytułu wiadomości i bez określenia stawki godzinowej nie będą rozpatrywane.  

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 

 
INFORMACJE DODATKOWE: 
 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.  
2. Czas zaangażowania personelu na stanowisku: wrzesień-grudzień 2017 roku na terenie woj. Dolnośląskie, Wrocław 
3. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych.  
4. W sprawach związanych z rekrutacją proszę kontaktować się pod nr tel. 795 076 469. Dopuszcza się komunikowanie, 

również za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: ambitnamlodziez@firs.org.pl) 
5. Aplikacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Aplikacje (CV) w wersji papierowej i elektronicznej należy nadsyłać lub doręczyć do siedziby Biura Projektu: ul. 

Złotostocka 21A, 50-511 Wrocław i/lub na adres ambitnamlodziez@firs.org.pl do 10.09.2017 r. 
7. FIRS zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. 
8. FIRS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby 

prawidłowej realizacji projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


