Lektor – poradce
Projekt PROKOP – central „Prohlubování kompetencí pro zvyšování zaměstnatelnosti II“
Projekty PROKOP jsou zaměřeny na podporu zejména dlouhodobě nezaměstnaných osob v
evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a osob ohrožených na trhu práce. Poskytují jim vzdělávací
aktivity v oblasti finanční a občanské gramotnosti a měkkých dovedností. Vybraným účastníkům
pak nabízí možnost využít individuální poradenství.
Projekt PROKOP – central je realizován v Praze, Středočeském, Jihočeském, Ústeckém a
Libereckém kraji, a to do konce roku 2019. Aktuálně hledáme kolegy pro realizaci projektu
v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji.
Náplň práce:
Lektor – poradce v rámci projektu vykonává kombinaci lektorské a poradenské činnosti.
Činnost lektora:
- příprava a samotné zajištění výuky v oblasti finanční a občanské gramotnosti a/nebo
měkkých dovedností
- administrativní zabezpečení vzdělávacího kurzu ve spolupráci s regionálními pracovníky
- komunikace s pronajímateli vzdělávacích prostor/lektory/členy realizačního týmu dle
potřeby
Činnost poradce:
- motivace a podpora vstupu účastníků projektu do individuálního poradenství
- poskytování individuálního poradenství účastníkům projektu v jedné nebo více
tematických oblastech poradenství (viz níže)
- vedení dokumentace spojené s poskytováním poradenství
- vyhodnocení poskytovaného poradenství s doporučením pro následnou podporu
účastníka poradenství
- komunikace a koordinace činnosti s členy realizačního týmu projektu
Další činnosti:
- účast na pravidelných vyhodnocovacích setkáních
- poskytování zpětné vazby členům realizačního týmu
- podíl na zpracování odborných výstupů projektu a případových studií
- podíl na zajišťování prostor pro poskytování poradenství
Požadujeme:
- zkušenost s prací s osobami dlouhodobě nezaměstnanými (sociálně vyloučenými,
nízkokvalifikovanými)
- VŠ vzdělání a minimálně 2 roky souvislé praxe v poradenství/vzdělávání nebo SŠ a
minimálně 5 let souvislé lektorské/poradenské praxe
- poslední praxe není starší 5 let
- doložitelná lektorská praxe v modulech
o finanční a občanská gramotnost a/nebo
o měkké dovednosti
- doložitelná praxe při poskytování poradenství v rámci poradcem zvolené(ých)
tematické(ých) oblasti(í), kterými jsou:
o konzultace a podpora při vyhledávání zaměstnání
o podpora využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zvyšování osobních
kompetencí pro vstup/návrat na trh práce
o stabilizace rodinné a životní situace
o poradenství v oblasti osobních a rodinných financí
o podpora při řešení zadluženosti
- minimálně 100 hod. přímé práce s klienty za dobu doložené lektorské nebo poradenské
praxe

Obecné předpoklady:
- schopnost koordinovat svou činnost s regionálními pracovníky a lektory
- empatický přístup
- ochota cestovat
- dobré komunikační a organizační dovednosti
- časová flexibilita
- znalost práce na PC (MS Office)
- čistý trestní rejstřík
- zdravotní způsobilost
Nabízíme:
- pracovní poměr na DPČ
- odpovídající finanční ohodnocení, až 450 Kč hrubého/hodinu
- možnost spolupráce až do roku 2021
- práci v přátelském prostředí a prostor pro realizaci vlastních nápadů
- nástup průběžně
Přihlášku do výběrového řízení obsahující aktuální strukturovaný profesní životopis (včetně
kontaktních údajů) a motivační dopis s uvedením 2 – 3 kontaktů k získání referencí zasílejte v
elektronické podobě na adresu personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte „Lektor - poradce –
projekt PROKOP“).

FDV zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6
GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a
dobu jejich zpracování eviduje FDV pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech
zpracování podle čl. 30 GDPR. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi
potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro FDV. Tyto osoby zachovávají o
osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.
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