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IOM Poland 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
 

Numer referencyjny : PLCFA23-012 
Stanowisko : Konsultant ds. uznawania kwalifikacji zawodowych  

Miejsce pracy : Warszawa, Polska  
            Typ umowy : Kontrakt konsultancki na 3 miesiące 

Termin składania ofert : 29 marca 2023 
 
Założona w 1951 roku, Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji IOM jest wiodącą organizacją w 
dziedzinie migracji, która ściśle współpracuje z partnerami rządowymi, międzyrządowymi i 
pozarządowymi. IOM wyznaje zasadę, że humanitarna i uporządkowana migracja przynosi korzyści 
migrantom i społeczeństwu przyjmującemu. Jako wiodąca międzynarodowa organizacja do spraw 
migracji, IOM działa wraz ze swoimi partnerami w społeczności międzynarodowej, aby: pomóc w 
sprostaniu rosnącym wyzwaniom operacyjnym związanym z zarządzaniem migracjami; zwiększyć 
zrozumienie kwestii migracyjnych; zachęcić do rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez migracje, 
oraz; stać na straży ludzkiej godności i dobrobytu migrantów.  
 
IOM działa w Polsce od 2002 roku na mocy porozumienia z polskim rządem i prowadzi różne programy 
migracyjne, w tym działania wspierające integrację migrantów i migrantek z polskim społeczeństwem. 
IOM w Polsce realizuje również projekty skierowane do sektora prywatnego w celu promowania etycznej 
rekrutacji, poszanowania praw migrantów i migrantek, a także eliminacji pracy przymusowej  
i zapobiegania handlowi ludźmi. 
 
 
Kontekst:  
 
Konflikt na Ukrainie doprowadził do napływu ponad miliona uchodźców wojennych do Polski. Ponieważ 
przepływy migracyjne nie ustają, IOM pilnie i znacząco zwiększa swoje możliwości w Polsce, aby 
zapewnić wielosektorową pomoc w odpowiedzi na pilne pojawiające się w tym dynamicznym kontekście 
potrzeby humanitarne. 
 
Pod przewodnictwem Szefowej Misji (CoM) w Polsce i bezpośrednim nadzorem Koordynatora Programu 
Migracji Pracowniczych i Integracji Społecznej oraz we współpracy z odpowiednimi jednostkami, wybrane 
osoby będą brały udział w realizacji projektu finansowanego przez KE: „Wsparcie techniczne ułatwiające 
integrację społeczną i włączanie poprzez rynek pracy obywateli państw trzecich w Polsce, w tym osób 
uciekających z Ukrainy”. Konsultant/-ka będzie odpowiedzialny/-na za realizację jednego bądź kilku 
obowiązków i zadań wymienionych poniżej w zależności od zakresu posiadanej wiedzy eksperckiej.  
 
Główne funkcje i obowiązki:  
 

1. Konsultacje eksperckie podczas analizy systemu uznawania kwalifikacji w Polsce,  
w odniesieniu do obywateli Ukrainy i wybranych zawodów. 

2. Eksperckie wsparcie przy wybraniu 5 krajów UE/EOG oraz analizie najlepszych praktyk w 5 
krajach UE/EOG w zakresie uznawania umiejętności i kwalifikacji - we współpracy z zespołem 
IOM odpowiedzialnym za realizację projektu. Zebrane najlepsze praktyki powinny być 
dostosowane do polskiego kontekstu. 

3. Przeprowadzenie analizy prawnej w celu określenia niezbędnych zmian prawnych 
koniecznych dla uproszczenia systemu uznawania umiejętności i kwalifikacji w Polsce  
w odniesieniu do wybranych zawodów. 
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4. Analiza wybranych zawodów z sektora budowlanego zgodnie z metodologią przyjętą przez 
IOM. 

5. Analiza wybranych zawodów sektora transportowego zgodnie z metodologią przyjętą przez 
IOM. 

6. Analiza ścieżki uznawania kwalifikacji w odniesieniu do wybranych zawodów regulowanych. 
 
 
Terminy realizacji poszczególnych etapów zostaną szczegółowo określone w umowie. 
 
 
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie 
 
Edukacja 
 

• Tytuł licencjata w dziedzinie nauk politycznych lub społecznych, stosunków międzynarodowych, 
studiów w zakresie rozwoju globalnego, studiów migracyjnych, praw człowieka, prawa lub 
pokrewnych dziedzin z akredytowanej instytucji akademickiej z pięcioletnim adekwatnym 
doświadczeniem zawodowym.  
 

Doświadczenie i umiejętności  
 

• Doskonała znajomość zagadnień i wyzwań związanych z procesem uznawania umiejętności  
i kwalifikacji w Polsce i praktyczne doświadczenie w tym zakresie; 

• Doskonała znajomość zagadnień i wyzwań związanych z procesem uznawania umiejętności  
i kwalifikacji w Ukrainie i praktyczne doświadczenie w tym zakresie; 

• Doświadczenie w prowadzeniu badań typu desk research;  
• Doświadczenie w przygotowywaniu raportów i prezentowaniu danych w atrakcyjnej formie;  
• Znajomość polskiego systemu instytucjonalnego w zakresie uznawania umiejętności  

i kwalifikacji; 
• Doskonałe umiejętności analityczne i w zakresie pisania tekstów;  
• Umiejętność pracy w zespole przy niewielkim stopniu nadzoru;  
• Udokumentowana umiejętność pracy pod presją i dotrzymywania terminów;  
• Etyka pracy i przywiązanie do zasad humanitarnych. 

 
 
Języki 
 
Biegłość w języku polskim lub angielskim jest wymagana. Dobra znajomość innych języków będzie 
atutem.    
 
 
Inne: 
 
IOM wspiera różnorodność i jest zaangażowana w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego 
środowiska. 
 
W trakcie rekrutacji, kandydaci będą zobowiązani podać dane wszelkich znanych im krewnych lub 
małżonków pracujących dla IOM. Kandydaci mogą być również poproszeni o przedstawienie 
dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia naukowego (stopni naukowych), licencji zawodowych 
oraz zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 
 
Podpisanie umowy będzie uzależnione od zaświadczenia, że kandydat jest zdolny do wykonania 
powierzonych mu zadań pod kątem medycznym, weryfikacji miejsca zamieszkania, wizy i zezwoleń na 
pracę. 
 
 
Szczepienie przeciwko COVID-19 jest wymagane od personelu IOM, który jest zatrudniony lub w 
inny sposób zaangażowany w działania IOM. Jako część obowiązkowego medycznego pozwolenia 
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na podjęcie zatrudnienia, kandydaci będą proszeni o przedstawienie dowodu pełnego 
zaszczepienia. 
 
 
Sposób aplikowania:  
 
Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie swoich aplikacji na adres: IOMPolandHR@iom.int 
zawierających CV i wypełniony formularz IOM Personal History Form, podając numer referencyjny 
ogłoszenia PLCFA23-012 w tytule wiadomości.   
 
Formularz IOM Personal History Form jest dostępny pod linkiem: Personal History Form 
 
Ze względu na dużą ilość otrzymywanych aplikacji, IOM Polska zastrzega sobie prawo do 
nieodpowiadania na wszystkie zapytania dotyczące statusu aplikacji. IOM skontaktuje się jedynie  
z wybranymi kandydatami. 
 

Okres ważności ogłoszenia: 

Od 23 marca 2023 do 29 marca 2023. 

 

mailto:IOMPolandHR@iom.int
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpoland.iom.int%2Fpl%2Fhow-apply&data=05%7C01%7Cjozielinska%40iom.int%7C39a4bf94c937412a54ea08dad7656822%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C638059127780777731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jR30NdKfTWKXWyRVy%2BZkPjx9GEpWDGZpFMYYaLQgvYs%3D&reserved=0

