
Załącznik nr 3 

3. Ogłoszenie na stanowisko pośrednika pracy w MCK w Wołowie 

 

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu zatrudni: 

- Nazwa stanowiska: 

  Pośrednik pracy; 

- Miejsce wykonywania pracy:   

 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wołowie 

- Rodzaj umowy: 

  umowa o pracę; 

- Wymiar etatu: 

   pełny etat; 

-wymagania wobec kandydata: 

•    wykształcenie wyższe (preferowane: pośrednictwo pracy, 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 pośrednika pracy : 

  Poszukiwanie pracodawców/miejsc praktyk; 

  Weryfikacja kwalifikacji pracodawcy do przyjęcia ucznia; 

  Działania dotyczące zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 

  Monitoring przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP  

  Diagnozowanie potrzeb uczestników i absolwentów OHP w zakresie pośrednictwa pracy; 

  Realizacja indywidualnych i grupowych spotkań konsultacyjno-informacyjnych; 

  Rejestracja młodzieży poszukującej pracy w MBP oraz ogólnopolskiej bazie klientów 

OHP; 

  Pozyskanie ofert pracy krótko i długoterminowych;  

  Organizacja giełd pracy; 

  Gromadzenie i udostępnianie młodzieży zasobów metodycznych, publikacji i 

edukacyjnych, informacji o zawodach, rynku pracy, szkołach i edukacji; 

  Informowanie młodych ludzi o możliwościach wzięcia udziału w projektach, w tym 

projektach współfinansowanych z UE w ramach EFS realizowanych OHP; 

  Prowadzenie okresowej sprawozdawczości z zakresu działalności jednostki;  

●Współpraca z asystentami i doradcą EURES, 

●Współpraca z doradcami zawodowymi w zakresie wyboru oferty pracy dla klienta, 

●Upowszechnianie informacji o prowadzonych działaniach na potrzeby ECAM, 

organizowaniu praktyk zawodowych, popularyzacja elastycznych form zatrudnienia, 

kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej, 

●Współpraca z partnerami rynku pracy – m in. zrzeszeniami pracodawców, organizacjami 

oraz instytucjami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy, realizującymi podobny profil 

działalności, 

●Realizacja innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, 

młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej, 



Kandydat  składa oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781.),  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 osobiście na adres:  

 Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP  Wyb. J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław lub na 

adres e-mail: dolnoslaska@ohp.pl  do dnia  31.08.2021r. 

 

Decyduje data wpływu dokumentów. 

 

 


