
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

poszukuje osoby do wykonywania zadań w charakterze:  

animatora pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym  

w ramach umowy zlecenia  
w projekcie „Edukacja – Praca – Mieszkanie II” dofinansowanym ze środków  

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu  

„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” 

 

I. Główne zadania: 
1. Dokonywanie rekrutacji beneficjentów 

2. Zbadanie poziomu aktywności zawodowej beneficjentów 

3. Praca z 11 beneficjentami projektu: 

a) prowadzenie cyklu treningów pracy – indywidualnych i grupowych 

b) pobudzanie społecznej i zawodowej aktywności 

c) motywowanie do pracy nad własnym rozwojem 

4. Współpraca z realizatorami projektu przy wyłanianiu wykonawców oraz w trakcie 

cyklu edukacyjno – szkoleniowego dla beneficjentów 

 

II. Wymagania niezbędne: 
1. Wykształcenie minimum średnie 

2. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym 

3. Doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i/lub osobami 

bezdomnymi i/lub usamodzielnianymi wychowankami 

 

III. Wymagania dodatkowe: 
1. Doświadczenie w prowadzeniu grup, treningów umiejętności społecznych  

i zawodowych 

2. Wiedza z zakresu aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy 

3. Odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie w realizowane zadania 

4. Dyspozycyjność 

 

IV. Termin i miejsce realizacji: 
Termin: sierpień 2014 r. – grudzień 2014 r. 

Realizacja: 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem (ok. 50 h w miesiącu) 

Miejsce pracy: Gdańsk 

 

V. Wymagane dokumenty: 
1. Aktualne CV (z adresem mailowym – jeśli kandydat posiada lub numerem 

telefonu) 

2. List motywacyjny 

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje 

4. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe oraz 

trenerskie 

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  

z pełni praw publicznych 

6. Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku moich danych osobowy zawartych we wszystkich dokumentach 
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aplikacyjnych składanych w związku z rekrutacją na animatora pracy z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym w projekcie „Edukacja – Praca – 

Mieszkanie II” oraz publikację mojego imienia i nazwiska w BIP Ośrodka. 

Oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. 
 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 18.07.2014 r.  

osobiście w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć 

dopiskiem „Animator pracy – projekt ‘Edukacja – Praca – Mieszkanie II’”. 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa sie datę wpływu dokumentów 

pod wyżej wskazany adres. 
Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów lub złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub 

poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


