Jsme Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. Právě hledáme nové kolegy nebo
kolegyně na pozice:

GARANT PORADENSTVÍ
Projekty soustavy PROKOP – Prohlubování kompetencí pro zvyšování zaměstnatelnosti
Projekty (PROKOP – východ, PROKOP – central, výhledově PROKOP III) jsou zaměřeny na podporu
zejména dlouhodobě nezaměstnaných osob v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a osob ohrožených na
trhu práce. Poskytuje jim vzdělávací aktivity v oblasti finanční a občanské gramotnosti a měkkých
dovednostech. Vybraným účastníkům pak nabízí individuální poradenství, v jehož rámci obdrží podporu
v oblastech profesního rozvoje a vyhledávání zaměstnání, řešení rodinných a osobních záležitostí,
rodinného a osobního hospodaření, prevence předlužení. Rozsah poradenství činí průměrně 14 hodin a
je určeno pro cca 20 % absolventů vzdělávacího programu.
Co od vás očekáváme:
- VŠ vzdělání
- praxi v oblasti poskytování individuálního poradenství osobám cílové skupiny (zejména
dlouhodobě nezaměstnaní, nízkokvalifikovaní, nízkopříjmoví, příjemci dávek NSD)
- znalost teorie a metod odborného poradenství
- výborný ústní i písemný projev
- analytické a organizační schopnosti
- PC dovednosti (MS Windows, Internet, nutnost práce s firemním SW a databázemi)
- občanskou bezúhonnost
Výhodou je:
- praxe v oblasti poskytování občanského poradenství
- praxe v oblasti projektů ESF, zejména OP Zaměstnanost/Lidské zdroje a zaměstnanost
Co bude náplní činnosti:
- nastavovat, vyhodnocovat a aktualizovat účinnost metodických pokynů pro zajištění realizace
poradenství
- stanovovat, sledovat a podílet se na vyhodnocení procesní a formální úrovně poradenského
procesu, uplatňování metod, technik a postupů
- zodpovědnost za nastavování a přizpůsobení tematického, formálního a odborného nastavení
poradenství potřebám CS při vstupu do poradenství a v jeho průběhu
- stanovovat, sledovat a vyhodnocovat kvalitativní požadavky na poradce a rozhodovat o jejich
zařazení do projektu
- řídit síť poradců poskytujících aktivitu v rámci projektů soustavy PROKOP
- sledovat odbornou specializaci poradců a jejich relevanci k potřebám CS v jednotlivých regionech
realizace projektů
- vyhodnocovat kvalitu a přínos poradenské činnosti pro cílovou skupinu a navrhovat případná
opatření
- podílet se na provázanosti vzdělávacích a poradenských aktivit
- zpracovávat typové kazuistiky
Co nabízíme:
- hlavní pracovní poměr na dobu určitou do 29. 2. 2020
- plný pracovní úvazek
- nástupní plat až 37 000 Kč, po zapracování možnost navýšení
- výkon práce: na území celé ČR
- místo pracoviště: Praha 7
- nástup: 1. 2. 2018, příp. dle dohody
- benefity: 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, možnost práce z domova
- služební notebook a telefon
- příležitost pro osobní růst
- zázemí organizace státní správy

Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů),
motivační dopis s uvedením dvou referencí zasílejte do 15. ledna 2018 v elektronické podobě na adresu:
personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte "Prokop – Garant poradenství“).
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