Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach w ramach projektu „Rodzice na medal”
poszukuje mediatora na umowę zlecenie.
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe (potwierdzone dyplomem);
2. Ukończony kurs z zakresu mediacji cywilnej i rodzinnej;
3. Wpis do wykazu osób godnych zaufania, prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego;
Zakres czynności:
- nawiązywanie kontaktu ze stronami konfliktu i zapoznanie ich z procedurą mediacji i uzyskanie
zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym;
- dokonanie diagnozy konfliktu między stronami oraz wybór strategii mediacji;
- ułatwianie wymiany poglądów, opinii miedzy stronami oraz pomoc w poznaniu rzeczywistej
motywacji, istoty konfliktu, potrzeb i oczekiwań;
- formułowanie i zadawanie odpowiednich pytań naprowadzających strony na poszukiwanie
własnych rozwiązań sporu;
- prowadzenie mediacji;
-udzielanie pomocy w takim sformułowaniu ugody, która jest do przyjęcia dla obu stron.
Umowa zlecenie będzie realizowana od dnia podpisania umowy w wymiarze: 20 godzin do
31.12.2014r. (dwa razy w miesiącu po 2,5 godziny). W szczególnych przypadkach istnieje
możliwość pracy w miejscu zamieszkania klienta.
Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny;
2) CV;
3) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, staż pracy oraz innych
dodatkowych dokumentów o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym,
kwalifikacjach i umiejętnościach (oryginały do wglądu podczas prac konkursowych);
4) Wpis do wykazu osób godnych zaufania, prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego ;
5) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stanowiący załącznik nr 1;
6) Kserokopia dowodu osobistego;
7) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2;
8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w
pełni z praw publicznych;
9) Oświadczenie o niekaralności.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Rodzice na medal - mediator” do dnia 11.08.2014r w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Konopiskach, ul. Lipowa 1, 42-274 Konopiska lub przesłać listownie na w/w. adres.

Załącznik Nr 1

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

..................................., dnia .............................
/miejscowość/

/data/

................................................
/podpis/

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca (osoba fizyczna ) ..............................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze oferuję świadczenie pracy na stanowisku mediator za
kwotę brutto ………………………za 1 godzinę zegarową pracy.

W przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach.

................................................
podpis

