ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu
systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza
KOSMETYCZKI, FRYZJERÓW do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć z
zakresu edukacji społecznej w ramach projektu systemowego
Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013
Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie ) Projekt realizowany będzie w okresie od 1.04.200931.12.2009
W ramach projektu przewidujemy:
-zrealizowanie 55 godzin zajęć z zakresu edukacji społecznej
Celem warsztatów jest kształtowanie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny
(pielęgnacja, dobór ubioru) Kreowanie własnego wizerunku , oraz uświadomienie sposobu
jego kształtowania, oraz uświadomienie znaczenia wyglądu zewnętrznego w procesie starania
się o pracę.
Grupa docelowa
-uczestnicy projektu - klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej liczbie 6 osób
Wymagania niezbędne
- wykształcenie pozwalające na wykonywanie pracy w zawodzie kosmetyczki i /lub fryzjera
-doświadczenie zawodowe co najmniej 12 miesięcy
-zapewnienie materiałów dla uczestników
-komunikatywność
Oferta powinna obejmować:
- kserokopię uprawnień do wykonywania zawodu
- kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń
-życiorys zawodowy ( CV)- do pobrania w zakładce CV
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z2002 r nr.101 poz 926 )
Kryterium wyboru oferty:
Kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie , cena
Praca ma charakter umowy zlecenia
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych
dokumentów na adres za pośrednictwem poczty lub osobiście
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost w terminie do dnia 31 lipca 2009
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 15 83-64-219
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne oraz informacja o wyborze oferty zostanie
zamieszczona na stronie internetowej www.zazwichost.pl w zakładce pomoc społeczna ,
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

