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OFERTA PRACY NA STANOWISKO  

SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI ZAWODOWEJ 

 
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,  

Centrum Integracji Społecznej „OD NOWA” w Mielnie poszukuje kandydatów/kandydatek 

na stanowisko SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI ZAWODOWEJ 

Miejsce pracy: Mielno 

Wymiar pracy: pełny wymiar pracy 

Umowa: umowa o pracę od dnia 01.01.2018 

Zakres obowiązków: 

1. Współpraca przy tworzeniu Indywidualnych Planów Reintegracji Zawodowej 

Prowadzenie zgodnie z programem zajęć z zakresu reintegracji zawodowej grupowej i 

indywidualnej. 

2. Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w CIS w zakresie ewaluacji. 

3. Współpraca z podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządowymi 

4. Konsultacje indywidualne, edukacyjno - motywacyjne zajęcia grupowe z uczestnikami 

CIS 

5. Nadzór nad realizacją zadań merytorycznych CIS z zakresu reintegracji zawodowej 

6. Współdziałanie z organami i instytucjami w podejmowaniu przedsięwzięć 

zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji 

zawodowej 

7. Opracowanie planów finansowo- rzeczowych CIS 

8. Przygotowanie oferty wytwórczej, handlowej i usługowej cis oraz pozyskanie 

nabywców produktów i usług działalności wytwórczej prowadzonej przez CIS 

9. Opracowywanie miesięcznego programu zajęć 
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10. Rozmowy z potencjalnymi uczestnikami CIS i przyjmowanie ich do CIS 

11. Organizacja warsztatów zawodowych,  

12. Udział w spotkaniach roboczych zespołu CIS; 

13. Wykonywanie innych zadań zw. z realizacją zadań z zakresu reintegracji zawodowej w 

ramach CIS 

 

Wymagania niezbędne: 

 

1. Wykształcenie zawodowe/ wyższe  

2. minimum 2 letni staż pracy, 

3. prawo jazdy kat. B,  

4. Pełna zdolność do czynności prawnych. 

5. Nie była prawomocnie wyrokiem skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych 

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 

przestępstwo skarbowe. 

6. Posiada obywatelstwo polskie. 

7. Korzysta z pełni praw publicznych. 

8. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

9. Nieposzlakowana opinia. 

10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku. 

11. Kwalifikacje niezbędne na stanowisku objętym naborem. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. Diagnozowanie potrzeb i problemów uczestników w tym wynikających z uzależnień 

oraz opracowywanie indywidualnych wskazań reintegracji zawodowej. 

2. Motywowanie uczestników do współdziałania. 

3. Odpowiedzialność społeczno - moralna. 
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4. Obiektywizm, dyskrecja, cierpliwość, odporność emocjonalna. 

5. Sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętności interpersonalne. 

6. Umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy oraz pracy indywidualnej i 

zespołowej. 

7. Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii społecznej 

8. Znajomość aktualnych dokumentów, wytycznych zasad realizowania projektów 

współfinansowanych przez Unię Europejską. 

9. Wysoki poziom kultury osobistej, 

10. Umiejętność pracy w zespole, 

11. Umiejętność organizacji pracy własnej, 

12. Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych i innych aktów prawnych 

wymaganych do poprawnego przygotowania ofert przetargowych. 

13. Umiejętność pracy wielozadaniowej i pod presją czasu. 

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne: 

1. Życiorys/CV i list motywacyjny. 

2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia. 

3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

doświadczenia zawodowego/stażu pracy. 

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

naboru. 

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: 

1. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów 

lub za przestępstwo skarbowe. 
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2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu 

potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa. 

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

4. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 

125 poz. 869). 

 

Termin i miejsce składania dokumentów – 31 października 2017 rok 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

Centralny Ośrodek Szkolenia 

ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno 
 

Osoba wyznaczona do kontaktu Dorota Jopek - tel. 517 140 997 
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