
 
Projekt „Wsparcie studentów Uczelni Łazarskiego w wejściu na rynek pracy poprzez rozszerzenie usługi Dział Praktyk i Karier” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  POWR.03.01.00-00-B080/15-00  

 

W związku z realizacją przez Uczelnię Łazarskiego projektu „Wsparcie studentów Uczelni Łazarskiego w wejściu na rynek pracy poprzez rozszerzenie usług Działu Praktyk i Karier” dot. konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poszukujemy kandydatów na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY 
Wymagania: 

 wykształcenie wyższe na kierunku z wiązanym z doradztwem zawodowym i/lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego 
 wiedza z zakresu odpowiednich przepisów prawa oraz zasad prowadzenia poradnictwa zawodowego  
 min. rok doświadczenia (w ostatnich 5 latach) w pracy na stanowisku doradcy zawodowego, poświadczone odpowiednimi dokumentami 
 umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej 
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiająca swobodną komunikację) 
 doświadczenie w prowadzeniu coachingu kariery 
 dobra organizacja pracy własnej 
Kandydat zatrudniony na stanowisku doradcy zawodowego musi spełniać łącznie wszystkie powyższe kryteria 

Opis stanowiska: 
 prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego uwzględniającego: 
 inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 
 diagnoza kompetencji   
 diagnoza potencjału i preferencji zawodowych 
 pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu  
 udzielenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych (możliwości szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania) 
 udzielanie informacji zawodowej nt. rynku pracy 
 analiza informacji z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego uczestnika projektu jego kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej  
 wspieranie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach z pracodawcami  
 coaching kariery: rozwijanie konkretnych kompetencji przydatnych do swobodnego poruszania się po rynku pracy 
 prowadzenie symulacyjnych rozmów o pracę 
 tworzenie wzorów dokumentów dotyczących wsparcia udzielanego w ramach realizowanego projektu 



 

 

 prowadzenie dokumentacji związanej z procesem doradczym dla każdej osoby zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie i dokumentacji konkursowej 
 przygotowywanie raportów i sprawozdań 
 uczestnictwo w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, a tym samym podnoszenie własnych kwalifikacji 
 współpraca z zespołem projektowym 
 współpraca z pracownikami Działu Praktyk i Karier 

Doradztwo będzie prowadzone dla studentów polsko i anglojęzycznych. 
OFERUJEMY: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat 
 możliwość rozwoju 
 przyjazne środowisko pracy 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

 CV 
 List motywacyjny 
 Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie (staż pracy w charakterze doradcy zawodowego, staż pracy w charakterze trenera i coacha) 

 
Dokumenty należy przesłać lub złożyć do dnia 1 grudnia br. na adres: 
e-mail: doradca@lazarski.edu.pl 
Dział Praktyk i Karier Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa  Sektor F, p. II, pokój 261  Z dopiskiem „POWER ABK -doradca zawodowy” 
 
Dokumenty muszą zawierać klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami 
oraz do przeprowadzenia części rozmowy w języku angielskim. 
 

  


