Formulár inzercie pracovného miesta

INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ
Názov spoločnosti
Adresa spoločnosti
IČO

Stručná charakteristika spoločnosti

Kontaktná osoba za spoločnosť
(meno a priezvisko, tel., mail)

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o.
Magurská 16, Banská Bystrica
45738700
Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých n. o. je nezisková
organizácia, založená Mestom Banská Bystrica podľa zákona NR
SR č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Mgr. Milena Maková, 0918 741 030

INFORMÁCIE O PONÚKANOM PRACOVNOM MIESTE
Obsadzovaná pozícia
Miesto práce

Odborný poradca
Banská Bystrica
odborný poradca na plný úväzok

Druh pracovného pomeru
Termín nástupu
Ponúkaný plat (brutto)

odborný poradca na polovičný úväzok
1.04.2018
na plný úväzok 989 Eur
na polovičný úväzok 494 Eur
-

individuálne poradenské rozhovory s klientom,
zhodnotenie osobných a odborných predpokladov,
schopností a odborných zručností klienta pre výber
vzdelávania a zamestnania, vypracovanie sociálnej a
profesijnej anamnézy klienta, tvorba a príp. aj
realizácia individuálneho kariérneho plánu klienta,

-

individuálne poradenstvo klientovi na základe jeho
potrieb

-

poradenstvo a pomoc pri zabezpečení vzdelávania,
zapracovania, zamestnania

-

poskytovanie
klientov

-

riešenie konfliktných situácii medzi klientom
a poskytovateľom
vzdelávania
v priebehu
vzdelávania, resp. medzi klientom a zamestnávateľom
počas zapracovania a/alebo zamestnania

Náplň práce, právomoci
a zodpovednosti

1

tútoringu,

mentoringu,

koučingu
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-

aktivizácia klienta k pozitívnemu riešeniu svojej
životnej situácie prostredníctvom vzdelávania a
následného vstupu na trh práce

-

iné činnosti prispievajúce k dosiahnutiu plánovaného
výsledku

Zamestnanecké výhody, benefity

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

VŠ II. stupňa
psychológia, andragogika, ľudské zdroje,
personálny manažment, sociálna práca, sociálne
služby a poradenstvo, pedagogika, sociálna
pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná
pedagogika, národné hospodárstvo –sociálny
rozvoj a sociálna politika, sociálny rozvoj a práca,
etika, etika – sociálna práca, manažment verejnej
správy a regiónov, verejná politika a verejná správa

-

Vzdelanie v odbore

Jazykové znalosti
Počítačové znalosti
Vodičský preukaz
Počet rokov praxe
Pozícia je vhodná pre absolventa
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Dobrá znalosť slovenského jazyka
Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer
Nie je podmienkou

prax v danej oblasti minimálne 1 rok
nie
Zodpovednosť, empatia, komunikatívnosť, tímový hráč

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ
Životopis (požadovaný formát)
Motivačný list
Kontaktná osoba pre výberové konanie
(meno a priezvisko, mail)

Formát europasu
áno
Mgr. Milena Maková,
milenamakova.pmp@gmal.com

2

