
OFERTA WSPÓŁPRACY 

 

Mentor uczestników projektu mobilności ponadnarodowej 

 

Miejsce pracy: województwo śląskie - subregion zachodni i centralny 

Zakres obowiązków obejmuje wsparcie uczestników podczas wszystkich etapów realizacji projektu 
od fazy rekrutacji, przygotowania do mobilności ponadnarodowej, realizacji mobilności (staże u 
zagranicznych pracodawców) i strategii aktywizacji uczestników po powrocie do kraju, w tym w 
szczególności: 

 Udział w rekrutacji uczestników projektu - prowadzenie rozmów rekrutacyjnych i wybór 
uczestników mobilności ponadnarodowej 

 Opracowanie wspólnie z uczestnikami projektu Indywidualnych Planów Działao, które 
realizowane będą w trakcie zagranicznej mobilności i po powrocie do kraju 

 Zapewnienie realizacji IPD uczestników 
 Przygotowanie uczestników do mobilności ponadnarodowej, w tym coaching i 

przeprowadzenie treningu umiejętności miękkich  
 Monitorowanie przebiegu mobilności zagranicznej każdego z uczestników, analiza i 

raportowanie w tym zakresie 
 Spędzenie z uczestnikami co najmniej trzech tygodni ich pobytu za granicą 
 Wsparcie uczestników w ukooczeniu programu stażu i wejściu/powrocie na rynek pracy lub 

system edukacji 
 Monitorowanie postępów uczestników oraz stopnia realizacji określonych celów i 

zapewnienie informacji zwrotnej dla uczestnika w tym zakresie 
 Identyfikacja ewentualnych problemów i podejmowanie środków zaradczych, zarządzanie 

konfliktami 
 Utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami podczas ich pobytu w kraju i za granicą 
 Zapewnienie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestnikom podczas realizacji 

ścieżki wsparcia 
 Dostępnośd dla uczestników i bieżące wsparcie w sytuacjach dla nich trudnych/ 

nieoczekiwanych 
 Bieżąca współpraca z partnerem zagranicznym 
 Sporządzanie okresowych sprawozdao 

Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania: 

 Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, praca socjalna, 
socjoterapia) 

 Minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami młodymi, zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie 

 Znajomośd języka niemieckiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację, 
 Komunikatywnośd,  
 Bardzo dobra organizacja pracy,  
 Odpowiedzialnośd i samodzielnośd w działaniu, 
 Dyspozycyjnośd, 
 Biegła znajomośd obsługi komputera  



Oferujemy: 

 Ciekawą pracę przy ponadnarodowym projekcie aktywizacyjnym  
 Atrakcyjne wynagrodzenie 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: magda.stempska@fundacjaimago.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeo: do 05 lutego 2016r. 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyd oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".  

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

mailto:k.nurkiewicz@brokerhr.pl

