
 
 
 
 

„Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Polski Związek Głuchych 
Ul. Białostocka 4 
03-741 Warszawa 

                              

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny poszukuje pracownika na stanowisko:  
MENTOR w ramach projektu „Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych” 

Miejsce pracy: region południowo-zachodni obejmujący województwa:  
śląskie, dolnośląskie, lubuskie 

Wymiar etatu: 0,31 (przez okres od listopada 2019 r. do czerwca 2021 r.) 
 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 

• Zapewnienie kompleksowego wsparcia w projekcie osoby niepełnosprawnej. Mentor wypracowuje 
odpowiednie dla uczestników możliwości szkoleń i stażu na otwartym rynku pracy poprzez znalezienie 
właściwych ofert oraz wspomaga uczestników w osiąganiu celów 

• Przygotowanie ofert na podstawie IPD uczestników projektu, odpowiednich form wsparcia w projekcie 
• Prowadzenie spotkań coachingowych, które dotyczą mechanizmu rozwoju zawodowego oraz efektów 

uzyskanych w projekcie i poza nim, które prowadzą do wzrostu samorealizacji uczestnika projektu 
• Rozwiązywanie problemów uczestników, pojawiające się w trakcie realizacji projektu 
• Merytoryczne weryfikowanie bazy pracodawców opracowanej przez Koordynatora projektu i oferowanych stanowisk 

stażu, 
• Wsparcie w procedurach odbywania stażu osoby niepełnosprawnej i pracodawcy 
• Przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym oraz 

pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych 
• Monitorowanie pracy trenerów pracy, psychologa, doradcy zawodowego i rozwiązywanie ewentualnych problemów 
• Przeprowadzenie superwizji trenerów pracy 
• Pełnienie funkcji kierownika szkoleń Life Skills 
• Wykonywanie zadań pośrednika pracy 

 
Oczekiwania: 

• wykształcenie kierunkowe – wyższe psycholog/pedagog/doradca zawodowy 
• trzyletnie doświadczenie zawodowe  
• dwuletnie doświadczenie w pracy przy projektach aktywizacji zawodowej 
• dokładności, systematyczności oraz samodzielności 
• mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami 
• niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 
Oferujemy: 

• umowę o pracę (0,31 etatu) 
• możliwość rozwoju zawodowego 
• przyjazne środowisko pracy i kulturę organizacyjną opartą na wartościach i standardach etycznych 

 
Wymagane dokumenty: 

• cv 
• list motywacyjny 
• kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności 
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 

Aplikację prośby przesyłać drogą elektroniczną na adres:  
biuro@pzg.org.pl lub dagmara.mendera@pzg.org.pl 

do dnia 22 listopad 2019 r. 

mailto:biuro@pzg.org.pl

