Nazwa:

Doradca zawodowy

Kod:

242304

Synteza:

Udziela pomocy młodzieży, bezrobotnym i poszukującym pracy, a także
osobom niepełnosprawnym, w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej;
w wyborze odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia,
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, stosując indywidualne i
grupowe metody sprzyjające samopoznaniu i nabywaniu wiedzy o
świecie zawodów; współpracuje z pracodawcami w doborze kandydatów
do pracy, publicznymi służbami zatrudnienia innymi instytucjami rynku
pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego; prowadzi
odpowiednią dokumentacje osób zgłaszających się po poradę, ocenia
jakość i kontroluje skuteczność wykonywanych usług doradczych.

Zadania
zawodowe:

• wykonywanie badań zainteresowań, zdolności i kompetencji
społecznych z wykorzystaniem standaryzowanych metod w celu
dokonania diagnozy umiejętności i możliwości zawodowych
różnych grup klientów;
• gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie i zarządzanie
informacją edukacyjną i zawodową z uwzględnieniem
nowoczesnych nośników i form przekazu informacji zgodnych z
potrzebami rynku pracy (internetowe bazy danych, programy
komputerowe, filmy itp.);
• prowadzenie z młodzieżą i dorosłymi zajęć warsztatowych
sprzyjających planowaniu kariery zawodowej i aktywnemu
poszukiwaniu zatrudnienia;
• udzielanie, we wszystkich obszarach działania, porad
indywidualnych i grupowych ułatwiających wybór zawodu, podjęcie
lub zmianę zatrudnienia oraz zmianę kwalifikacji zawodowych
wykorzystując w tym celu badania specjalistyczne; psychologiczne,
pedagogiczne i lekarskie;
• przekazywanie informacji edukacyjnej i zawodowej w młodzieży,
bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w formie zajęć
grupowych i indywidualnych konsultacji;
• udzielanie konsultacji nauczycielom i rodzicom, których dzieci
podejmują decyzje edukacyjne i zawodowe;
• prowadzenie dokumentacji osób zgłaszających się po poradę do
doradcy zawodowego;
• udzielanie informacji i współpraca z pracodawcami na lokalnym
rynku pracy w zakresie doboru kandydatów do pracy na
stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji
psychofizycznych oraz dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia;
• badanie i kontrola skuteczności usług doradczych;
• doskonalenie jakości usług poradnictwa zawodowego poprzez
udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach;
• współpraca ze wszystkimi instytucjami rynku pracy oraz szkołami i
placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego w celu
doskonalenia własnego warsztatu doradczego.

Dodatkowe
zadania
zawodowe:

• organizowanie i uczestnictwo w targach edukacyjnych, giełdach
zawodów oraz
• „dniach otwartych” w różnych placówkach edukacyjnych;
• tworzenie własnych baz danych i prezentacji multimedialnych na
użytek świadczenia usług multimedialnych;
• sporządzanie opisów zawodów i stanowisk pracy, którymi
zainteresowani są potencjalni klienci;
• prowadzenie niepublicznych placówek doradztwa zawodowego.

