OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia pełnienia roli
Psychologa, nr Z/2021/02 z dnia 25 stycznia 2021 w ramach projektu pt.
„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1
Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO
Nazwa organizacji: Fundacja Ocalenie
Adres: ul. Krucza 6/14a, 00-538 Warszawa
E-mail: praca@ocalenie.org.pl
III. KWALIFIKACJE WYMAGANE
1. wykształcenie wyższe psychologia
2. biegła znajomość języka rosyjskiego i języka polskiego w mowie i piśmie,
3. min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie komunikacji
międzykulturowej i umiejętności miękkich,
4. min roczne doświadczenie w zakresie sesji/poradnictwa psychologicznego,
preferowane z cudzoziemcami,
IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE
1. rozpoczęta lub ukończona szkoła psychoterapii,
2. specjalizacja w ramach studiów – pomoc psychologiczna dla migrantów i
tematyka integracji
3. dodatkowe szkolenia i kursy, w tym mediacje,
4. znajomość dodatkowego języka lub języków, w tym angielskiego
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli Psychologa w ramach
projektu.
Zakres obowiązków:
 Poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów,
 Sesje dla beneficjentów z zakresu komunikacji międzykulturowej,
 Obowiązki sprawozdawcze i raportowanie do koordynatora działania,
Miejsce świadczenia usług: Warszawa
Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, średnio 15 godzin
miesięcznie
Termin obowiązywania umowy: maj 2021 – styczeń 2022
Liczba stanowisk: 3
V. KRYTERIA PRESELEKCJI
1. Do kolejnego etapu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy posiadają
kwalifikacje wymagane.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT na rozmowie kwalifikacyjnej
1. Oferta cenowa 30%
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą:
oferta z najniższą ceną– 10pkt
oferta z ceną zawartą w przedziale pomiędzy najniższą a najwyższą ceną 5pkt
oferta z najwyższą ceną – 0pkt
2. Znajomość narzędzi i technik pracy psychologicznej i udzielania
wsparcia psychologicznego 40%
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą:
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Punktacja uzyskania za odpowiedzi w ramach części merytorycznej, na który
składają się pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania w tym kryterium to 15 pkt i suma punktów zostanie pomnożona przez
wskaźnik wagi tego kryterium.
3. Znajomość realiów pracy z cudzoziemcami i w środowisku
międzykulturowym – 30%
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą:
Punktacja uzyskania za odpowiedzi w ramach części merytorycznej, na który
składają się pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania w tym kryterium to 10 pkt i suma punktów zostanie pomnożona przez
wskaźnik wagi danego kryterium.
VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych
oświadczeń i dokumentów)
1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.
2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.
3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego
wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2021
w
formie
skanu
pocztą
elektroniczną
na
adres
praca@ocalenie.org.pl
z
tytułem
wiadomości:
Rekrutacja:
Psycholog.
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
7. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU
OFERTY
Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie uzyskanej liczy punktów
podczas Rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie dotyczyła posiadanego
doświadczenia zawodowego i dotychczasowych osiągnięć zawodowych oraz
merytorycznych aspektów realizacji projektu.
IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Kubińska
email: katarzyna.kubinska@ocalenie.org.pl
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania,
a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy nie
zostanie złożona żadna oferta;
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Ocalenie do
zawarcia umowy.
XI. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane
przez Fundację Ocalenie w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu
realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia
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powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (RODO).

.............................................
..............................
(data)
prowadzącej procedurę,

....................
(podpis osoby
działającej w imieniu

zamawiającego)
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