Ogłoszenie konkursowe
na stanowisko Doradcy zawodowego
w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w ramach konkursu POWER.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17

Miejsce pracy:
Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa o pracę: 1/1 etatu na okres realizacji projektu od: 2018-08-01do: 2022-07-30

Od kandydatów oczekuje się spełnienia następujących wymagań:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie magisterskie (drugiego stopnia lub jednolite
magisterskie) w zakresie psychologii, socjologii, doradztwa zawodowego, pedagogiki;
udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe z zakresu doradztwa
zawodowego (w okresie ostatnich 5 lat);
znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.);
bardzo dobre zdolności organizacyjne, komunikacyjne i negocjacyjne;
dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne;
umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows oraz dedykowanych narzędzi
diagnostycznych do badania predyspozycji zawodowych;
wysoka kultura osobista;
dyspozycyjność;
bardzo dobra organizacja pracy własnej;

Główne zadania:
·
·

prowadzenie indywidualnego doradztwa z zakresu rynku pracy, kwalifikacji i kompetencji;
prowadzenie grupowego doradztwa – prowadzenie warsztatów oraz opracowanie materiałów
szkoleniowych z zakresu kompetencji społeczno- personalnych;

·

bieżąca obsługa studentów, opracowywanie indywidualnego planu działania, tworzenie,
uzupełnianie oraz prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej;

·

wykonywanie zadań związanych z realizowanymi przez BK projektami;

·

udział w działaniach Biura związanych z przygotowaniem studentów do wejścia na rynek pracy;

·

opracowywanie informacji na stronę internetową BK;

·

nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy;

·

inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego związane z funkcjonowaniem
jednostki organizacyjnej.

Mile widziane:
·

doświadczenie w zarządzaniu projektami;

·

ukończony kurs z umiejętności trenerskich potwierdzony certyfikatem/ zaświadczeniem;

·

ukończony kurs z coachingu potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem.
znajomość j. angielskiego;

·

Wymagane dokumenty:
·
·
·
·

szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);
kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje lub umiejętności;
kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie
http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Zgadzam się na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do celów
rekrutacji zgodnie z RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. /data i podpis/.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi
kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie
wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie nie zwraca nadesłanych dokumentów.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13,
20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 261) z adnotacją
”Konkurs na stanowisko Doradcy zawodowego” w terminie do dnia 20.06.2018 r.do godziny 14.00 (data
wpływu dokumentów do UP Lublin).

