
OGŁOSZENIE
Powiat  Bełchatowski  poszukuje  dwóch  opiekunów  25  uczestników  mobilności

wyjeżdżających na 21-dniowe zagraniczne staże zawodowe w ramach projektu „Europejskie
kwalifikacje  normą  XXI  w.  -  zagraniczne  staże  zawodowe  dla  uczniów  szkół
ponadgimnazjalnych  z  terenu  powiatu  bełchatowskiego”  realizowanego  ze  środków
Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020  współfinansowany  
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin mobilności: 04-24.03.2018r.

Miejsce pobytu – Frankfurt nad Odrą (Niemcy)

Niezbędne wymagania:

1. Wykształcenie wyższe,

2. Znajomość jęz. niemieckiego w stopniu min. komunikatywnym,

3. Wysoka kultura osobista.

Dodatkowe wymagania:

1. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

2. Przygotowanie pedagogiczne lub specjalistyczne (kursy, szkolenia).

3. Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. Samodzielność i odpowiedzialność,

5. Dyspozycyjność.

Zakres zadań do wykonania przez opiekuna mobilności:  

      1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników mobilności podczas podróży do
miejsca docelowego do czasu powrotu z mobilności, 

      2. Monitoring miejsc stażu zgodnie z ustalonym harmonogramem wizyt w miejscu staży,
kontrola nad liczbą godzin stażu, godzin przygotowania oraz czasu wolnego,

      3. Nadzór nad realizacją programu stażu oraz jego bieżąca ocena – monitoring jakości
stażu,

      4. Czynny udział w zorganizowanym czasie wolnym uczestników projektu,
      5. Składanie wszelkich sprawozdań organizacji wysyłającej, 
      6. Współpraca z wyznaczonym opiekunem lokalnym oraz pośrednictwo pomiędzy 
organizacją wysyłającą a przyjmującą.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z CV,

2. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagania,

3. Kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.



Dokumenty aplikacje należy składać do dn. 08.02.2018r. w kopercie z dopiskiem „Nabór na
opiekuna  mobilności  w  ramach  projektu  „Europejskie  kwalifikacje  normą XXI  w.”
osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19 lub
pocztą  na  adres Starostwa Powiatowego  w Bełchatowie,  ul.  Pabianicka  17/19,  97-400
Bełchatów

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w mojej  ofercie
pracy dla  potrzeb  niezbędnych  do realizacji  procesu  rekrutacji  (zgodnie  z  Ustawą z  dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:  Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.)."

Łukasz Borowski
Naczelnik Wydziału Inwestycji, 

Strategii i Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie


