
 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” jest realizatorem projektu                

pt. „ZAZ Balcerów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, umowa nr RPLD.09.01.01-10-F051/18-00. 

 

Kto szuka na wolne stanowisko? Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”  

Na jakie stanowisko szukamy 

kandydatka/kandydatki? 
Instruktor Ogrodnik/Instruktorka Ogrodniczka 

W jakim projekcie? „ZAZ Balcerów” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX 

„Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

Jakie są warunki zatrudnienia? - 1 pełen etat. 

- Umowa na czas określony do 31 lipca 2021r. 

- Planowany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2019 roku 

- Miejsce pracy: 96-100 Skierniewice, ul. Balcerów 15  

- Czas pracy 7,35 dziennie  - (możliwość rozpoczęcia pracy między 

godziną 7.30 a 9.00) 

Jakie są korzyści z pracy? -  Poszerzysz swoją wiedzę na temat podmiotów ekonomii 

społecznej, w tym organizacji pozarządowych. 

- Poznasz specyfikę pracy w ngo. 
- Poznasz zasady pracy projektowej i realizacji projektów 

współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
- Możliwość rozwoju zawodowego 

- Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego 

- Pracę w przyjaznym środowisku, w otoczeniu natury,  

Jaki będzie Twój zakres zadań?  opracowanie Indywidualnego Planu Działań  
 prowadzenie zajęć w pracowni 
 bieżąca współpraca z personelem projektu i ZAZ -u 

 inne zadania  

Jakie mamy wymagania?   wykształcenie kierunkowe  
 mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z 

niepełnosprawnością i zaburzeniami intelektualnymi  
 

Jakich dokumentów potrzebujemy? Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o 

przesłanie CV. 

Osoby przystępujące do naboru podają  swoje dane dobrowolnie, 

jednak bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w 

naborze.  

Proszę o umieszczenie w  CV poniższej klauzuli: 

KLAUZULA ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w celu prowadzenia 

rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.  



 
 

 
 

Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas 

rozpatrywane. 

Jak będzie przebiegała rekrutacja? - CV należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej lub w 

formie papierowej osobiście, za pośrednictwem kuriera, pocztą 

(liczy się data wpływu). 

- Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Rodziców i 

Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” 96-

100, Stefana Batorego 64H, pokój 28, z dopiskiem na kopercie 

„Rekrutacja „ZAZ Balcerów”  lub w wersji elektronicznej na 

adres e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl z tematem  

„Rekrutacja „ZAZ Balcerów”  

- Na zgłoszenia oczekujemy do: 31 maja  2019 r. 

- Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi 

wymagania. 

- Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. 
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