
 

 

   

 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” poszukuje doradcy 
kluczowego / doradczyni kluczowej do projektu „OWES obszaru bielskiego” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Rodzaj zatrudnienia: umowa na zastępstwo: 1/2 etatu na okres 1 roku.   
Miejsce wykonywania pracy: Bielsko-Biała oraz subregion południowy 
województwa śląskiego (powiat bielski, cieszyński, żywiecki). 
 
GŁÓWNE ZADANIA:  

1. Indywidualne prowadzenie klientów zgłaszających się do Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES): Podmiotów Ekonomii 
Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) 

2. Analiza potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz stworzenie na ich 
podstawie schematu indywidualnego prowadzenia klientów. 
Przygotowanie oferty wsparcia adekwatnej do potrzeb klientów 

3. Udzielanie doradztwa ogólnego  osobiście, e-mailowo, indywidualnie 
lub grupowo  dla PES i PS, minimum 20 godzin miesięcznie 

4. Zakres doradztwa zgodny ze standardami Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej:  

a) ekonomizacja PES (pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej, 
odpłatnej, przekształcanie PES w PS) 

b) zewnętrzne źródła finansowania PES i PS 
c) konsultacje wniosków dotacyjnych 
d) prowadzenia działalności statutowej PES 
e) zarządzanie organizacją, personelem 

5. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samokształcenie w celu 
gwarancji świadczenia wysokiej jakości usług 



 

 

   

6. Utrzymywanie kontaktów ze wspieranymi PES, PS i osobami 
indywidualnymi współpracującymi z OWES oraz członkami Partnerstwa 

7. Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą – karta 
usług doradczych, karta czasu pracy 

8. Merytoryczny udział i angażowanie się w działania OWES 

9. Dbałość o jakość świadczonych usług doradczych 

10. Stosowanie standardów OWES 

11. Przestrzeganie kodeksu etyki OWES.  
 
WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

1. wykształcenie wyższe 
2. minimum trzyletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w 

obszarze, w którym doradza 
3. wiedza z zakresu Ekonomii Społecznej 
4. wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu objętego wsparciem, m.in.: 

funkcjonowania PES i PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych 
i typów), zewnętrznego finansowania PS i PES, prowadzenia działalności 
statutowej PES 

5. umiejętność samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb wsparcia 
klienta  

6. umiejętność rozpoznania potrzeby klienta (potrzeby i oczekiwania 
wsparcia), w oparciu o nie przygotowanie procesu indywidualnego 
  prowadzenia klientów oraz przeprowadzenia oceny tego procesu 

7. umiejętność przygotowania procesu doradczego, który będzie 
uwzględniał rozwój PES 

8. umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu 
doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania 
problemu i uczenia się organizacji. 



 

 

   

9. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, 
OpenOffice, Internet) 

10. bardzo wysokie umiejętności organizacji pracy własnej 
11. wysoka kultura osobista, sumienność, odpowiedzialność, dokładność 

 
MILE WIDZIANE: 

1. ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach 
związanych z ekonomią społeczną (potwierdzone zaświadczeniami) 

2. doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym 
3. dodatkowe wykształcenie w obszarze ES lub animacji lokalnej (np. studia 

podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, itp.) 
  
OFERUJEMY: 
- ciekawą pracę w dynamicznym, zgranym zespole 
- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
- pracę z doświadczonymi współpracownikami w miłej atmosferze 
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres e-
mail doradca.owes@teatrgrodzki.pl w temacie wpisując „Aplikacja na 
stanowisko Doradca Kluczowy OWES” w terminie do 20.03.2020 r. do godziny 
12:00 
 
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna. 
 
Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. 
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.” 
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