WIOLETA STORY
specjalista ds. szkoleń


Plagego i Laśkiewicza 3/34
20-317 Lublin



02.05.1987



516403269

wioleta_story@wp.pl

CEL ZAWODOWY
praca dająca możliwość rozwoju zawodowego

WYKSZTAŁCENIE
2015 - 2016

Wyższa Szkoła Ekonomii Innowacji w Lublinie
studia podyplomowe: uzyskany tytuł doradcy zawodowego

2009 - 2014

Wyższa Szkoła Ekonomii Innowacji w Lublinie
mgr Psychologi, specjalności: Psychologia Społeczna oraz Psychologia Sądowa i
Penitencjarna

DOŚWIADCZENIE
01.2019 - obecnie

Fundacja na Rzecz Seniorów "Bonum Vitae"
Asystentka Zarządu
koordynacja projektów EFS RPO WL 11.1. i 11.2; tworzenie i weryfikacja
dokumentacji rekrutacyjnej, promocja realizowanych projektów, kontakt z wykonawcami,
trenerami, monitoring UP, logistyczne zabezpieczenie zajęć, monitoring wskaźników,
przygotowanie wniosków o płatność,
przygotowanie koniecznych zmian do wniosku o dofinansowanie.

02.2018 - 12.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych
Kierowniczka projektu
rekrutacja do projektów EFS RPO WL 11.1.,rozmowy rekrutacyjne z kandydatami/kami do
projektów, tworzenie i weryfikacja
dokumentacji rekrutacyjnej, promocja realizowanych projektów, kontakt z
UP, monitoring UP, logistyczne zabezpieczenie zajęć, kontakt z
trenerami, monitoring wskaźników, przygotowanie wniosków o płatność, przygotowanie
koniecznych zmian do wniosku o dofinansowanie.

10.2016 - 01.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych
Specjalista ds. obsługi projektu
rekrutacja do projektów finansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL, PO WER,
rozmowy rekrutacyjne z Kandydatami/kami do projektów (9.1; 11.1), tworzenie i
weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej, promocja realizowanych projektów, kontakt z UP,
monitoring UP, logistyczne zabezpieczenie zajęć, kontakt z trenerami, monitoring
wskaźników, pośrednictwo pracy

DORADZTWO ZAWODOWE/PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
od 06-08.2019r. Centrum Krztałcenia Proeuropejskiego - poradnictwo psychologiczne
od 01.2019r. Clow Teresa Jezierniska - doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne
od 08.2017r- 09.2018 Fundacja CRB: badanie motywacji do zmiany, analiza potrzeb kandydatów na UP;
rozmowy rekrutacyjne z Kandydatami/kami do projektów
09-12.2017r. Fundacja I2: doradztwo zawodowe z tworzeniem IPD (60 godz);
04.2015-09.2016r. Biuro Doradztwa i Kariery dla osób z niepełnosprawnościami : rekrutacja
uczestników projektów EFS, kontakt z UP, monitoring UP; indywidualne rozmowy doradcze z osobami
niepełnosprawnymi, pośrednictwo pracy;

UMIEJĘTNOŚCI
 Umiejętność organizowania własnej pracy
 Umiejętność diagnozowania problemów
 Umiejętność skutecznego planowania
 Umiejętność pracy w zespole
 Umiejętności motywowania
 Umiejętność zarządzania czasem

PROGRAMY
Microsoft Word
Microsoft Powerpoint
Microsoft Excel

     
    
    

ATUTY
 Chęć rozwoju

 Dokładność

 Odpowiedzialność

 Komunikatywność

KURSY I SZKOLENIA
Specjalista ds. funduszy UE,
Pracownik biurowy
Coaching metodą zawodowego i osobistego rozwoju młodzieży,
Efektywne prowadzenie szkoleń

ZAINTERESOWANIA

  

Kulinaria

Poezja
śpiewana

literatura
psychologiczna

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z 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)”.

