Wielowymiarowy model wsparcia
i identyfikacji kompetencji zawodowych
W związku z realizacją projektu na Politechnice Wrocławskiej pt: „Wielowymiarowy model wsparcia i
identyfikacji kompetencji zawodowych”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, nazwa Działania 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, koordynator projektu poszukuje ekspertów do
wykonania prac w ramach umowy o dzieło.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przekazać rezultat dzieła w postaci:
Opis metodyki opisujący standard światowy w postaci Zeszytu metodycznego zawierający co najmniej:
o Opis grup kompetencji psychofizycznych podlegających diagnozie
o Opis narzędzi do wykonywania badań sprawności psychofizycznej (testy, urządzenia pozwalające na
badanie zakresu i możliwości wykonywania ruchów ciała, z uwzględnieniem narzędzi oceny bólu) wraz
z normami
o Standard i procedura badania oraz obliczania/odczytywania/zapisu wyników
o Standard i procedura raportowania i przekazywania wyników
o Lista dostępnych na rynku producentów, dostawców opisanych narzędzi
o Określenie orientacyjnego kosztu zakupu narzędzi do oceny
o Opis wymagań dotyczących pomieszczeń, w których będą przeprowadzane badania (warunki, wielkość,
wymiary etc.)
Termin realizacji dzieła: 30 czerwiec 2012
Wymaganiami są:
1. doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) w zakresie ergonomii, w tym tworzenia i stosowania
narzędzi do ergonomicznej diagnozy stanowisk pracy
2. wykształcenie wyższe, preferowany stopień naukowy doktora lub wyżej
3. gotowość do współpracy z zespołem projektowym, w tym uczestnictwo w spotkaniach roboczych
zespołu we Wrocławiu (minimum raz w miesiącu) i w Gdańsku (minimum dwukrotnie w okresie
trwania umowy)
Prosimy w ofercie dołączyć: CV, oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 i nr 153 poz. 1271).
Oferty należy składać do 12 kwietnia 2012 do godz. 15.00 w Sekretariacie Instytutu Organizacji i
Zarządzania, Wrocław ul. Łukasiewicza 5, bud. B-4 Politechniki Wrocławskiej, pok. 514. Oferty otrzymane
po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorem projektu Katarzyną Jach, tel. 71 348 50 50, e-mail:
katarzyna.jach@pwr.wroc.pl, ul. Chełmońskiego 27 Wrocław, Bud. P-2 Politechniki Wrocławskiej, p. 43.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

