
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jako realizator projektu „Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poszukuje do współpracy trenerów do prowadzenia zajęć:


1. Komputerowych

Wymagania niezbędne
wykształcenie wyższe w kierunku technologii komputerowych poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej;
	udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą,
umiejętności interpersonalne.

Wymagania dodatkowe
	umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność;


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 
	prowadzenie zajęć komputerowych z młodzieżą w wieku 15 – 25lat, beneficjentami ostatecznymi projektu;


Wymagane dokumenty:
	życiorys (CV);

list motywacyjny;
kserokopie świadectw pracy;
dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
	listy referencyjne;
	oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

2.Plastycznych 

Wymagania niezbędne
	wykształcenie wyższe w kierunku plastycznym poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej;

znajomość technik; rysunku, malarstwa, kompozycji;
	udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą;
umiejętności interpersonalne.





Wymagania dodatkowe
	umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

prowadzenie zajęć plastycznych z młodzieżą w wieku 15 – 25lat, beneficjentami ostatecznymi projektu

Wymagane dokumenty:
	życiorys (CV);

list motywacyjny;
kserokopie świadectw pracy;
dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
	lisy referencyjne;
	oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

3.Fotografia cyfrowa
Wymagania niezbędne
	znajomość metod i technik fotograficznych poświadczona zaświadczeniami;

co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy jako fotograf;
udokumentowane doświadczenie w organizacji wystaw, publikacji z dziedziny fotografii;
	udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą
	umiejętności interpersonalne.

Wymagania dodatkowe
	umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

prowadzenie zajęć fotograficznych z młodzieżą w wieku 15 – 25lat, beneficjentami ostatecznymi projektu


Wymagane dokumenty:
	życiorys (CV);

list motywacyjny;
kserokopie świadectw pracy;
dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
	listy referencyjne;
	oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

4.Medialno - Dziennikarskich

Wymagania niezbędne
	wykształcenie wyższe w kierunku: dziennikarstwo, politologia, socjologia, filologia polska, pedagogika poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej;
	udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą, 
	umiejętności interpersonalne.


Wymagania dodatkowe
	umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 
prowadzenie zajęć medialno – dziennikarskich z młodzieżą w wieku 15 – 25lat, beneficjentami ostatecznymi projektu


Wymagane dokumenty:
	życiorys (CV);

list motywacyjny;
kserokopie świadectw pracy;
dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
listy referencyjne;
	oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
5.Terapeutycznych

Wymagania niezbędne
	wykształcenie wyższe psychologia, socjoterapia, pedagogika, poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej;
	co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy jako psycholog, terapeuta;
	udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi;
	umiejętności interpersonalne.


Wymagania dodatkowe
	umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

	prowadzenie zajęć terapeutycznych z młodzieżą w wieku 15 – 25lat, beneficjentami ostatecznymi projektu oraz ich rodzicami





Wymagane dokumenty:
	życiorys (CV);

list motywacyjny;
kserokopie świadectw pracy;
dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
listy referencyjne;
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
	Inne informacje: 

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1 pokój 108, w terminie do dnia 13.08.2010 r. do godziny 15.00
Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Nabór specjalistów” 


Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty: życiorys - CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.
 
Treść ogłoszenia została umieszczona na Tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz na stronie internetowej www.ugostroda.24.pl 


