
Załącznik nr 1 

1. Ogłoszenie na stanowisko doradcy zawodowego w MCIZ we Wrocławiu 

Doradca zawodowy MCIZ Wrocław 

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu zatrudni: 

Doradcę Zawodowego w  Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP we Wrocławiu; 

- miejsce wykonywania pracy:   

 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy  we Wrocławiu; 

 ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 

50-413 Wrocław; 

- rodzaj umowy: 

  umowa o pracę; 

- wymiar etatu: 

   pełny etat; 

- wymagania wobec kandydata: 

•    wykształcenie wyższe (preferowane: doradztwo zawodowe, psychologia, pedagogika), 

•    doświadczenie zawodowe, 

•    prawo jazdy kat. „B” 

•    bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Excel, Internet), 

•    komunikatywność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, odpowiedzialność. 

Główne zadania na stanowisku Doradcy Zawodowego Mobilnego Centrum 

Informacji  Zawodowej: 

 •   prowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego oraz informacji   

     zawodowej dla młodzieży uczącej się, poszukującej pracy, absolwentów i osób 

bezrobotnych, 

 •  organizowanie warsztatów z zakresu: 

-    projektowania indywidualnych planów działania, 

-    udzielania informacji i porad o możliwościach kształcenia, szkolenia oraz o 

poszukiwanych zawodach i potrzebach rynku pracy, 

-    przygotowania młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie Portfolio 

Indywidualnego Projektu Kariery, 

-    nauczenia technik autoprezentacji, 

-    badania preferencji zawodowych, 

-    nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy. 

Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, 

 cv, które, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, powinno zawierać: imię (imiona) i 

nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, kwalifikacjach 

zawodowych i przebiegu zatrudnienia, 

 własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie. 



Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane. 

Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą 

rozpatrywane. 

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. 

 

Oferty prosimy składać na adres e-mail: dolnoslaska@ohp.pl lub w sekretariacie biura 

DWK OHP ul. Wybrzeże J .Słowackiego 9, 50-412 Wrocław do dnia 31.08.2021r. 

Decyduje data wpływu dokumentów. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami spełniającymi 

wymagania 

 

 


