ZAPYTANIE OFERTOWE
z dn. 05.11.2021 r.
Szanowni Państwo,
fundacja Instytut Wspierania Nowych Technologii, ma przyjemność zaprosić do składania
ofert związanych z zatrudnieniem w ramach projektu ,,Elastyczność i dopasowanie – klucz do
poszukiwania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu” realizowanego ze środków Rezerw
Funduszu Pracy.

STANOWISKO:
Szkoleniowiec Design Thinking dla pracowników PUP
W ramach projektu zostaną oni przeszkoleni w zakresie metodyki Design Thinking. Celem
tych warsztatów będzie poszerzenie już posiadanych i nabycie nowych umiejętności, które
następnie będą wykorzystywane przez pracowników PUP dla Miasta Torunia w trakcie
współpracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w zakresie poszukiwania oraz
pomagania w uzyskaniu zatrudnienia i wyznaczania ścieżki zawodowej. Dodatkowo w
ramach realizacji tego modułu zostaną opracowane materiały metodyczne dotyczące Design
Thinking dedykowane dla Urzędów Pracy, które mogą następnie być wykorzystywane w
szkoleniach pracowników kolejnych Urzędów Pracy, którzy chcieliby poszerzyć i rozwinąć
swoje kompetencje i umiejętności w zakresie niestandardowych form pracy z osobami
bezrobotnymi. Z posiadanej przez wnioskodawcę wiedzy wynika, że jeszcze nigdy metodyka
Design Thinking nie została wykorzystana w procesach i działaniach mających na celu
zapobieganie i zmniejszanie bezrobocia. Oczywiście odbywały się szkolenia Design Thinking,
w tym także organizowane przez Urzędy Pracy, ale adresowane były one przede wszystkim
do przedsiębiorców oraz osób, które były bezpośrednio zainteresowane tą metodyką. W
ramach planowanego projektu metodyka ta zostanie zaimplementowana w obszarach, w
których dotychczas nie była stosowana.
Szkolenia z Design Thinking dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia
zostaną przeprowadzone w grupach 6-osobowych w wymiarze 14 godzin.
W szkoleniach tych udział weźmie około 50 pracowników Urzędu Pracy dla Miasta Torunia.
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OFERTA:
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony.
- Dostęp do narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia
- Praca przy innowacyjnym projekcie mającym usprawnić proces walki z
bezrobociem
WYMAGANIA:
- Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, pokazów lub
audytów ścieżki klienta z wykorzystaniem tzw. senior suit (kombinezon
geriatryczny).
- Posiada certyfikat moderatora Design Thinking.
- Minimum 5-letnie doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń i realizacji
procesów kreatywnych z wykorzystaniem Design Thinking.
- Doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej pozwalające na opracowanie
materiałów metodycznych i podręcznika na podstawie przeprowadzonych szkoleń

ZADANIA:
- prowadzenie szkoleń
- raportowanie przebiegu szkoleń
- przygotowanie wkładu merytorycznego do podręcznika z instrukcjami
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Dokumenty opisujące doświadczenie należy dostarczyć mailowo lub w formie
papierowej do dn. 08.11.2021 r.
Adres e-mail: office@dronetech-poland.com
Siedziba: ul. Jurija Gagarina 5/102, 87-100 Toruń

Instytut Wspierania Nowych Technologii
ul. Jurija Gagarina 5/102
87-100 Toruń

NIP: 9562315044
REGON: 363276092
KRS: 0000592392

