Aleksandrów Łódzki, dn.29.10.2019
W związku z realizacją projektu EFS „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” finansowanego
w ramach podziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT RPO WŁ 2014-2020, Stowarzyszenie
Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko:
TRENERA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W PROJEKCIE EFS
Cel zajęć to rozwój manualny, wyobraźni, umiejętności wyrażania siebie za pomocą sztuki.
Projekt realizowany na terenie Miasta Zgierz i Gminy Aleksandrów Łódzki w okresie od listopada 2019
do czerwca 2020.
Do obowiązków trenera zajęć artystycznych należeć będzie:
- prowadzenie zajęć tematycznych dla grupy młodzieży w wieku 10-17 lat z wykorzystywaniem
alternatywnych i interaktywnych metod pracy z młodzieżą, a także w miarę możliwości
z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii (łącznie w projekcie maksymalnie 172h)
- gromadzenie dokumentacji fotograficznej, list obecności, wypełnianie dzienników zajęć, sporządzanie
comiesięcznych sprawozdań,
- współpraca z superwizorem (spotkanie podsumowujące min. 1/m-c), a także z trenerem wspierającym
i psychologiem w ramach zespołu danej placówki.
- dostosowanie metod i narzędzi oddziaływań do możliwości i potrzeb uczestników,
- obserwacja uczestników podczas zajęć warsztatowych w celu dostosowania form i zakresu wsparcia
do indywidualnych potrzeb,
- motywowanie uczestników do samorozwoju.
Wymagania stawiane pracownikowi:
- potwierdzone kwalifikacje i/lub doświadczenie w realizacji danych zajęć,
- zaangażowanie, otwartość, kreatywność
- otwartość na innowacyjne metody pracy w tym wykorzystywanie nowoczesnych technologii,
- wysoki poziom umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- umiejętności pedagogiczno-dydaktyczne,
- dyspozycyjność,
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie OFERTY wraz z oświadczeniem (ZAŁ. 1
i 2) i CV, do dnia 06.11.2019r do godź. 12.00 na adres dzurkowskaadrem@gmail.com lub na adres: ul.
Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Ofertę należy zatytułować: OFERTA – TRENER ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W PROJEKCIE
„PODARUJ NADZIEJĘ – WSPARCIE I ROZWÓJ” – OTWORZYĆ 06.11.2019r po godź. 12:00
Do składanych dokumentów proszę dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182 ze
zm.).

