Niniejszym Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu przy ul. E. Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
zaprasza do wzięcia udziału w procedurze rozeznania rynku na potrzeby projektu „Zintegrowany Program
Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu” oznaczenie 001/04/2020/POWR.
Przedmiotem rozeznania rynku jest pełnienie obowiązków doradcy zawodowego/psychologa, którego zadaniem
będzie:
1.
2.

przygotowanie arkusza diagnostycznego do bilansu kompetencji
przeprowadzenie bilansu kompetencji posiadanych przez każdego uczestnika projektu, w ramach dwóch
zdalnych spotkań – przed rozpoczęciem wsparcia w projekcie i po zakończeniu wsparcia w projekcie
(244 uczestników projektu x 2 spotkania x 1h = 488 h)

Bilans kompetencji będzie realizowany w trakcie spotkań zdalnych z doradcą zawodowym/psychologiem przy
pomocy narzędzi do badania poziomu luk kompetencyjnych. Dla każdego uczestnika projektu przewidziane są
dwa 1-godzinne spotkania.
Pierwsze spotkanie ma na celu określenie poziomu luk kompetencyjnych po zgłoszeniu się uczestnika do udziału
w projekcie. W wyniku przeprowadzonego bilansu uczestnicy zostaną skierowani na szkolenia (przypisania do
określonych grup szkoleniowych), wizyty studyjne i spotkania z pracodawcami.
Drugie spotkanie ma na celu określenie poziomu kompetencji uczestnika po zakończeniu otrzymywania wsparcia
w projekcie.
Uczestnikami projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu”, są studenci
wszystkich wydziałów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia
studiujących na kierunkach: Zarządzanie, Pedagogika, Psychologia, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo
Zdrowotne, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Publiczne, którym do zakończenia studiów pozostały
maksymalnie 4 semestry.
W projekcie przewidziano przeprowadzenie łącznie 488 godzin spotkań w terminie do 30.04.2023 r.
Od kandydata/ki na doradcę zawodowego/psychologa wymagać się będzie:
1.

min 3 lata doświadczenia w realizacji zadań w obszarze przygotowania arkuszy diagnostycznych do
bilansu kompetencji i badań kompetencji oraz

2.

min. 200 przeprowadzonych h doradczych

Na potwierdzenie wymaganego doświadczenia oferent załączy do oferty CV potwierdzające spełnienie w/w
warunków.
Proszę o wskazanie w ofercie oczekiwanego wynagrodzenia (zawierającego składki ubezpieczeniowe płacone
przez pracownika i składki ubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę – tzw. brutto brutto) za:
1.

przygotowanie arkusza diagnostycznego do bilansu kompetencji

2.

pojedyncze jednogodzinne spotkanie mające na celu przeprowadzenie bilansu kompetencji
posiadanych przez uczestnika projektu

Dodatkowych informacji udziela e-mail: zapytanie.ofertowe@wsb.net.pl

Oferty w odpowiedzi na niniejsze rozeznanie rynku należy przesłać na adres
e-mail: zapytanie.ofertowe@wsb.net.pl do dnia 30.04.2020 r.

