
 

  
 

 

Doradca lub doradczyni zawodowa  

Miejsce pracy: Toruń/Bydgoszcz (fundacja posiada biuro w Toruniu i Bydgoszczy) 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku wykonywać będzie obowiązki w ramach 

projektów pn. „Pracuj w Polsce!” i „Masz Prawo Wiedzieć! Plus”. Podstawowym 

zadaniem na tym stanowisku jest prowadzenie doradztwa zawodowego (w Toruniu i 

Bydgoszczy) dla cudzoziemców oraz współpraca ze specjalistą ds. współpracy z 

pracodawcami zatrudnionym w Fundacji Emic. Głównym celem prowadzonego 

doradztwa jest pomoc w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym lub wsparcie w 

znalezieniu lepszej pracy cudzoziemcom zatrudnionym poniżej swoich kwalifikacji.   

Główne zadania doradcy lub doradczyni zawodowej:  

1. Organizacja spotkań dla uczestników i uczestniczek projektu;  

2. Stworzenie wraz z każdym uczestnikiem i uczestniczką Indywidualnego Planu 

Działania; 

3. Organizacja spotkań dotyczących tworzenia CV, listu motywacyjnego, rozmów 

kwalifikacyjnych; 

4. Poszukiwanie kursów zawodowych odpowiadających na potrzeby rynku pracy 

oraz uczestników i uczestniczek projektu;  

5. Przygotowywanie i podpisywanie umów na kursy zawodowe z organizatorami  

i uczestnikami, uczestniczkami projektu; 

6. Współpraca z zespołem projektowym (prawnikiem, psychologiem, 

konsultantem i konsultantką, specjalistą ds. rynku pracy, specjalistką ds. 

rodzinnego banku czasu);  

7. Rzetelne prowadzanie dokumentacji projektowej.   

 

Profil kandydata lub kandydatki (konieczne spełnienie jest wszystkich punktów): 

1. Wymagane wykształcenie: wyższe; 

2. Wykształcenie i uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego; 

3. Doświadczenie w realizacji doradztwa zawodowego; 

4. Doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym. 

 

Mile widziana komunikatywna znajomość j. angielskiego, j. rosyjskiego lub j. 

ukraińskiego. 

 

Co oferujemy:  

1. Umowę o pracę w wymiarze 1/4 etatu (1200 brutto brutto) na czas do 31 sierpnia 

2022 r. oraz umowę na czas określony na zastępstwo 3/8 etatu (2400 brutto 

brutto) na czas do 30 czerwca 2020 r.; 

2. Elastyczne godziny pracy w Toruniu i Bydgoszczy; 

3. Pracę w młodym stażem i prężnie rozwijającym się zespole.   

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego 

na adres: emic@emic.com.pl do 26.02.2020 r. Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia  

 



 

  
 

 

prosimy kierować na wskazany wyżej adres e-mail lub pod numerem telefonu: 

507 412 653. Osoby kontaktowe: Sylwia Żulewska, Sylwia Antonowicz.    

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i 

kandydatkami, zapraszając je na rozmowę kwalifikacyjną.  

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z treścią 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

RODO FUNDACJA EMIC 

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Emic. 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Emic, z siedzibą w Toruniu.  

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a i c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem.  

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 

trzy miesiące od dnia przesłania CV.  

Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia 

kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu. 

 

 

 

Bezpieczna przystań  

Projekt „Masz prawo wiedzieć! Plus” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i 

Integracji 

 

 

Projekt „Pracuj w Polsce!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług 

opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączanie społeczne w ramach ZIT Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany zgodnie z umową 

numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r. 

 


