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„Lokalny rynek pracy – TO MOJA SZANSA!” 

 

Fundacja Eudajmonia poszukuje osób, które chcą pracować na stanowisku trenera pracy w 

projekcie ,,Lokalny rynek pracy - TO MOJA SZANSA!", współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce zatrudnienia: 

powiaty: głogowski, lubiński, polkowicki, legnicki i miasto Legnica. Czas zatrudnienia: lipiec 

2017 - czerwiec 2018r. 

Usługa trenera pracy przeznaczona jest dla 53 osób z niepełnosprawnością, uczestników/czek 

projektu ,,Lokalny rynek pracy – TO MOJA SZANSA!” i obejmuje wsparcie dostosowane 

indywidualnie dla Uczestników Projektu. Celem wsparcia udzielanego przez trenera pracy 

jest spowodowanie trwałej zmiany w sferze aktywności zawodowej Uczestników Projektu i 

doprowadzenie do ich dojrzałości i samodzielności zawodowej - zdobycia i utrzymania 

zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

Zadania trenera pracy: 

• uporządkowanie kwestii (problemów, trudności, barier), które utrudniają proces 

aktywizacji zawodowej UP 

• pogłębiona analiza– w oparciu o IPD - możliwości, zasobów UP, wiedzy, 

umiejętności, doświadczeń zawodowych, słabych i mocnych stron w kontekście 

konkretnego środowiska pracy i konkretnego pracodawcy 

• wsparcie w zakresie wypracowania metod poszukiwania pracy oraz sporządzania 

dokumentów aplikacyjnych adekwatnych do poszczególnych pracodawców 

• wsparcie UP w poszukiwaniu stażu i/lub pracy 

• wsparcie UP w kontaktach z pracodawcami (zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich) 

udzielanie informacji zwrotnych odnośnie postępów UP w procesie aktywizacji 

zawodowej 

• budowanie relacji z pracodawcą i współpracownikami przed i po podjęciu stażu i/lub 

zatrudnienia 

• wsparcie UP na stanowisku pracy 

• trening motywacyjny UP 

• zapewnienie wsparcia w zakresie realizacji ścieżki określonej w IPD wsparcie po 

uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych form 

wymaganego wsparcia 

Wymagania wobec trenera pracy: 

• Wykształcenie min. Średnie 

• Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku trenera pracy lub 

minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług w zakresie 

podobnego wsparcia dla OzN 

• Doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług trenera pracy dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz dla osób bezrobotnych (w tym długotrwale 

bezrobotnych) 
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„Lokalny rynek pracy – TO MOJA SZANSA!” 

• Dyspozycyjność (w wymiarze min. 85 godzin miesięcznie od czerwca 2017 do 

czerwca 2018r.) i gotowość do podjęcia zatrudnienia w formie elastycznego czasu 

pracy. 

• Mobilność i gotowość do świadczenia usługi na terenie powiatów: polkowickiego, 

głogowskiego, lubińskiego, legnickiego i m. Legnica, w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, w tym także w miejscu zamieszkania uczestników projektu oraz 

miejscu odbywania stażu/zatrudnienia przez uczestników projektu. 

• komunikatywność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań  

• umiejętność obsługi komputera (Word, Excel). 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy na stanowisku trenera pracy prosimy o 

przesłanie aktualnego CV na adres: m.cygan@eudajmonia.pl. 

W tytule maila prosze wpisać: Trener pracy 
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