Jsme Fond dalšího vzdělávání, fond, který sdružuje informace, znalosti a odborníky. Pomáháme lidem růst,
uplatnit se na trhu práce i ve společnosti. Právě hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici:

PORADCE PRO INTEGRACI (ÚVAZEK 0,5)
pro účely realizace projektu „Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trhu práce“ (registrační
číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002746)
Projekt Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trh práce pomáhá cizincům (občanům třetích
zemí i EU/EHP a Švýcarska), aby se (adekvátně) uplatnili na českém trhu práce. Cizím státním
příslušníkům nabízíme kariérní poradenství, vzdělávání v občanské a finanční gramotnosti a v měkkých
dovednostech, v případě výraznější jazykové bariéry i tlumočené doprovody na úřady a další instituce.
Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ vzdělání humanitního zaměření (sociální práce, sociální pedagogika, psychologie,
andragogika, pedagogika, výchovné poradenství apod.)
• Zkušenosti s kariérovým poradenstvím, znalosti metod práce a postupů při začleňování osob na trhu
práce
• Prokazatelnou poradenskou praxi, u SŠ min. 5 let, u VŠ min. 2 roky souvislé poradenské praxe - praxe
musí být realizována v posledních 5 letech
• Znalost sítě sociálních a dalších podpůrných služeb určených pro cizí státní příslušníky v ČR
a v příslušném regionu
• Znalost problematiky síťování sociálních a dalších návazných služeb
• Zkušenosti s prací s cizími státními příslušníky
• Vstřícné vystupování, dobré komunikační dovednosti a organizační schopnosti
• Spolehlivost, samostatnost, loajalita
• Zodpovědný a proaktivní přístup
• Uživatelskou znalost MS Office (zejména Word, Excel a Outlook)
• Občanskou bezúhonnost
Výhodou:
• Zkušenosti s administrací projektů z ESF
Náplň práce:
•
•
•
•
•
•

Poskytování individuálního poradenství klientům – cizím státním příslušníkům (dle zákona o pobytu cizinců na
území České republiky, tedy vč. občanů EU), a to se zaměřením na profesní uplatnění
Zaznamenávání relevantních údajů do informačního systému projektu, tvorba zápisů z poradenských schůzek
Spolupráce s ÚP ČR při zajišťování poradenských služeb i při náboru cílové skupiny do projektových aktivit
Spolupráce a síťování s neziskovým sektorem
Zařazování klientů do vzdělávacích kurzů finanční a občanské gramotnosti a měkkých dovedností, spolupráce
s lektory kurzů
Sledování trhu práce a služeb zaměstnanosti v daném regionu

Nabízíme:
• Pracovní smlouvu do konce trvání projektu (srpen 2018)
• Odpovídající a motivující mzdové ohodnocení (organizace nepodléhá nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
• Možnost podílet se na realizaci zajímavého projektu podpořeného z fondů EU
• Metodické vedení a supervizi
• Práci v příjemném kolektivu
• Pružnou pracovní dobu
• Možnost využití práce z domova
• 5 týdnů dovolené
• Indispoziční volno (tzv. sick days)
• Pracoviště pro Prahu a Středočeský kraj (Na Maninách 876/7, Praha 7)

Nástup: dle dohody
Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů) a
motivační dopis zasílejte v elektronické podobě na adresu personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte
„Poradce pro integraci“), případně ji předložte v tištěné podobě na recepci FDV.
Pokud se Vám neozveme do dvou týdnu od zaslání životopisu, upřednostnili jsme jiné uchazeče.
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