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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 ds. szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych z 
wykorzystaniem elementów Design Thinking 
 
W założeniach ramowych zakłada się, że w pierwszym rzędzie przygotowany pakiet szkoleń 
będzie dotyczył umiejętności miękkich, nie wyklucza jednak, że część osób będzie 
potrzebowała nie tyle szkoleń, co raczej konsultacji i porad specjalistów (np. z obszaru 
psychologii, rozwoju osobistego, doradztwa biznesowego oraz zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej).  
W ogólnych założeniach zakłada się, że po rozpoznaniu potrzeb osób biorących udział w 
projekcie, wykonawca przygotowuje pakiet 10 szkoleń i konsultacji, zaś osoby bezrobotne i 
poszukujące pracy biorące udział w projekcie będą zobligowane do wzięcia udziału w co 
najmniej 4 z nich.  
 
Dodatkowo w ramach badania potrzeb i predyspozycji osób bezrobotnych/poszukujących 
pracy biorących udział w projekcie wykonawca opracuje program mikro szkoleń o 
charakterze praktycznym, które mają poszerzyć zakres kompetencji osób bezrobotnych w 
zakresie możliwości wykonywania pracy, w tym szczególnie pracy sezonowej i 
wypracowywać metody pozwalające na neutralizowanie wynikających w trakcie współpracy 
ewentualnych trudności i barier w wykonywaniu obowiązków. 

 

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 
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WYMAGANIA: 
Minimum 3-letnie doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń miękkich (m.in. 
kompetencje komunikacyjne, motywacja, zarządzanie czasem). 
Minimum 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
Doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego 
Wykształcenie Wyższe 

 

ZADANIA: 

- prowadzenie szkoleń  
- identyfikacja potrzeb i predyspozycji zawodowych 
- 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 

 


