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ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU
DORADZTWA ZAWODOWEGO
W RAMACH PROJEKTU
„STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ”
z dn. 01.09.2014 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 40 godzin warsztatów z zakresu doradztwa
zawodowego dla 50 uczniów w wieku (16-20 lat) z klas technik informatyk i klas obsługi
turystycznej w Technikum nr 8 przy Zespole Szkół nr 42 w Ursusie.
Zajęcia warsztatowe odbędą się w podziale na 4 grupy, każda grupa odbędzie po 10 godzin
zajęć.
W programie warsztatów należy uwzględnić:
- zasady pracy w zespole,
- prezentowanie własnego wizerunku,
- planowanie kariery zawodowej,
- pisanie cv i listów motywacyjnych
- korzystanie z ICT (np. wyszukiwanie ofert na portalach, tworzenie profili zawodowych itp. )
- kształcenie zasad równości, szacunku i równouprawnienia w pracy zawodowej.
2. Wymagania:
- minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku doradcy zawodowego,
- wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z młodzieżą,
- twórcze podejście, nieszablonowe metody pracy atrakcyjne dla młodzieży.
3. Harmonogram zajęć:
W okresie od października do końca grudnia 2014 r. należy przeprowadzić 10 godz. zajęć.
Natomiast w okresie od stycznia do końca maja 2015 r. – 30 godz.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie dostosowany do planu zajęć uczniów w szkole
oraz ustalony w porozumieniu z kierownikiem merytorycznym w szkole po wyborze
Wykonawcy.
4. Miejsce realizacji: Zespół Szkół nr 42, ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa –
Ursus.
5. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2015 r.
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6. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
7. Osoby/instytucje zainteresowane podjęciem pracy w charakterze doradcy zawodowego
prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających doświadczenie,
referencje itp. oraz informacji dotyczącej oczekiwanego wynagrodzenia (stawki godzinowej
brutto) na adres e-mail: bderewonko@um.warszawa.pl

w terminie do 08.09.2014 r.

lub pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1,
02-495 Warszawa, fax: (22) 478-60-11; Zespół Funduszy Europejskich

8. Kryteria wybory:
1) kwalifikacje zawodowe,
2) cena.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych oferentów na rozmowę
przed dokonaniem ostatecznego wyboru.
„Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zobowiązania
do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy PZP”.
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Beata Derewońko pod nr tel. 22 478
60 27.
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