
 

 

Projekt systemowy „Systematycznie do celu” MOPR Gdańsk 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  
ogłasza nabór 

na prowadzenie prac organizacyjnych z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
w ramach umowy zlecenia w projekcie „Systematycznie do celu” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 
 
I. Główne zadania: 

1. Podtrzymywanie i rozwijanie uczestnictwa w życiu społecznym oraz 
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 

2. Organizacja treningów dotyczących wykonywania m.in. usług porządkowych. 
3. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych. 
4. Motywowanie do pracy nad własnym rozwojem. 

 
II. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie średnie. 
2. Znajomość problematyki osób wykluczonych społecznie. 

 
III. Wymagania dodatkowe: 

1. Pełna dyspozycyjność. 
2. Mile widziana praktyka w placówkach pomocy społecznej lub jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej. 
3. Odpowiedzialność, sumienność. 
4. Optymizm, zaangażowanie. 
5. Cierpliwość, dobra organizacja pracy. 
6. Umiejętność obsługi programów Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel. 

 
IV. Termin realizacji: 

Wrzesień - grudzień 2012 r. 
Miejsce pracy – tereny miejskie w Gdańsku 

 
V. Wymagane dokumenty: 

1. Aktualne CV (z adresem e-mailowym jeśli kandydat posiada), 
2. List motywacyjny, 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 

zawodowej, 
4. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z prowadzonym 
naborem na „Prowadzenie prac organizacyjnych z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem w ramach umowy zlecenia”. 
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w terminie do 03.08.2012 r. (decyduje data wpływu): 
- osobiście, w zamkniętej kopercie, w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodziniew Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk 
lub 
- korespondencyjnie na adres e-mail: rekrutacja_projekty@mopr.gda.pl 
lub 
- korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. 
Ofertę należy opatrzyć dopiskiem w tytule e - mail lub na kopercie „Nabór na 
prowadzenie prac organizacyjnych z osobami zagrożonymi wykluczeniem”. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


