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 Projekt  pn. Koliberek w Łowiczu  nr RPLD.10.01.00-10-A012/16  realizowany przez  Klub Malucha  „Koliberek” – Barbara Guzek 
z siedzibą w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  2014 – 2020 

Oś Priorytetowa X Adaptacyjność   pracowników i przedsiębiorstw w regionie 
Działanie  X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3  

Łowicz, dn. 27.12.2016 r. 

 

Oferta pracy w projekcie Koliberek w Łowiczu w charakterze Doradcy zawodowego 

Zadania: 
 Organizacja indywidualnych sesji doradztwa zawodowego dla  16 uczestników projektu posiadających 

status osób bezrobotnych /biernych zawodowo w wymiarze 2 h/osobę;  
 identyfikacja potrzeb uczestników oraz ich diagnozowanie w zakresie doskonalenia zawodu, w tym 

identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy; 
 pomoc w określeniu profilu zawodowego; 
 stworzenie IPD stanowiącego zbiór informacji na temat potencjału zawodowego (w tym potrzeb 

szkoleniowych); 
 ustalenie dalszej metody aktywizacji bezrobotnych /biernych zawodowo uczestników projektu. 

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe 
 minimum 2-letnie doświadczenie w doradztwie zawodowym osób bezrobotnych/biernych zawodowo i/lub 

niepełnosprawnych  
 umiejętności interpersonalne 

Oferujemy zatrudnienie na  Umowę - Zlecenie w wymiarze 32 godzin doradztwa zawodowego,  tj. 16 
indywidualnych sesji dla 16 uczestników projektu  (po 2h/osobę – jednostka lekcyjna 60 min) w okresie  
od 16 do 31 stycznia 2017 r. 

Prosimy o przesłanie oferty  (CV + list informacyjny + godzinowa stawka wynagrodzenia)  na wykonanie 
usługi  do dnia  10.01.2017 r. na adres mailowy: biuro@przedszkole-koliberek.pl lub pocztą: Klub Malucha 
„Koliberek” 90 – 750 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 8 a. 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie rozeznania  rynku  z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004r. (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177, z późn.  zmian.), zgodnie z  
Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 16.08.2016r. w zakresie wydatków 
ponoszonych zgodnie z zasadą konkurencyjności.  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta,  która uzyska 
najniższą cenę za wykonanie całości usługi. Po analizie merytorycznej wszystkich  ofert, oferenci otrzymają 
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o wyborze oferenta, który przedstawił 
najkorzystniejszą cenowo ofertę wykonania usługi. Z wybranym oferentem zostanie podpisana Umowa – zlecenie 
na wykonanie usługi. 

W ofercie prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  
niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”  


