
W związku z realizacją projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES - program wspierania 
przedsiębiorczości osób od 30 r.ż., bez zatrudnienia, w powiatach o najwyższej stopie 
bezrobocia i najniższym wskaźniku przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8.3. Samozatrudnienie, 
przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalny Program Operacyjny 
Dolny Śląsk 2014-2020   

Kompass Consulting do Oddziału we Wrocławiu poszukuje: 

Doradców Zawodowych/Coachów/ Doradców  
(umowa - zlecenie) 

 Zakres obowiązków: 

• Udział w procesie rekrutacji 45 osób od 30 r.ż., bez zatrudnienia, w powiatach  
o najwyższej stopie bezrobocia i najniższym wskaźniku przedsiębiorczości  
w województwie dolnośląskim  

• Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej (45 x 4 godz/osoba) 

• Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych podczas indywidualnych spotkań z 
doradcą zawodowym (45 osób x 2 godz/osoba) 

• Prowadzenie dokumentacji projektowej i obsługa bieżąca kandydatów w biurze 
projektu zlokalizowanym w centrum Wrocławia 

Wymagania: 

• wykształcenie min. wyższe zawodowe 
• min. 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane 

doświadczenie w agencji pośrednictwa pracy), w tym w projektach finansowanych ze 
źródeł publicznych 

• doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowymi 
• biegła wiedza na temat regionalnego rynku pracy i przedsiębiorczości poparte 

zawodowymi/osobistymi sukcesami  
• bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość 

programu Excel 
• mobilność i gotowość do podróży służbowych 
• atutem będzie doświadczenie w osiąganiu wskaźników zatrudnieniowych/ 

wskaźników działalności gospodarczych.  

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie cv oraz listu 
motywacyjnego (zawierającego największe sukcesy zawodowe w zakresie tematycznym) 



do 11 października 2016 r. na adres:  
czasnawlasnybiznes-dolnysl@kompass-consulting.pl  

Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska oraz nazwiska kandydata w temacie e-maila.  
W aplikacji należy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).” 

Prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto za podjęcie pracy. 
Nie będą rozpatrywane aplikacje bez podanego wynagrodzenia, nie zawierające CV lub listu 
motywacyjnego.  

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Informujemy, 
że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Zapraszamy! 
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