
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku  
poszukuje kandydatów/ek na stanowisko:  
Specjalista Opiekun Uczestników Projektu 

w Projekcie realizowanym w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020,  Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja 
zawodowa  – mechanizm ZIT 

 
1. Niezbędne wykształcenie i praktyka zawodowa 

 wykształcenie: wyższe  
 doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata 

 

2. Wymagania:  
 znajomość problematyki rynku pracy 
 wysoka kultura osobista 
 bardzo dobra organizacja pracy własnej 
 umiejętność  współpracy w zespole, pracy w sytuacji stresowej 
 bardzo dobra umiejętność obsługi komputera 
 doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

3. Zakres obowiązków: 
 Opieka mentorska nad grupami uczestników/czek projektu  
 Udzielanie informacji nt. Projektu 
 Dystrybucja, zbieranie i archiwizacja dokumentów Uczestników z poszczególnych form wsparcia 

– doradztwo, coaching, psycholog, szkolenia, staże  
 Bieżąca weryfikacja realizacji poszczególnych form wsparcia za pomocą m.in. zestawień, ankiet, 

raportów, harmonogramów 
 Dystrybucja, zbieranie i archiwizacja dokumentów Uczestników z poszczególnych form wsparcia 
 Organizacja staży dla uczestników projektu – m.in.: pozyskiwanie pracodawców, nadzór nad 

realizacją staży, dokumentacją i rozliczeniami, dobór kandydatów,  
 Przygotowywanie do rozliczenia zwrotów kosztów dojazdu, stypendiów, kosztów organizacji stażu 
 Przygotowywanie materiałów dotyczących wizualizacji projektu  
 Zapewnienie wsparcia dla uczestników na czas udziału w zajęciach w  formie zdalnej 
 Merytoryczne wsparcie w kwestiach formalnych w związku z realizacją projektu 

 

4. Warunki pracy i płacy 
 wymiar: 1 etat  
 okres zatrudnienia:  sierpień 2021 – czerwiec 2023 
 płaca zasadnicza: zgodnie z budżetem projektu 
 miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku 
 godziny pracy: 8.00-16.00 (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie) 

 

5 .Wymagane dokumenty:  
 życiorys (CV) 
 oświadczenie kandydata/tki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji  
 oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie  

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:  
Dokumenty należy składać w sekretariacie CKZiU 1, Gdańsk al. gen. J. Hallera 16/18 w godz. 8.00 -15.00 

do dnia 23.07.2021 do godz. 15.00. O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej, osoby 

spełniające wymagania powiadomione zostaną drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

 

Osoba spełniająca wymagania oraz wyłoniona na stanowisko przed podpisaniem umowy będzie musiała 
przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje i wymagany staż pracy w postaci np. kopii dyplomów, 
świadectw pracy oraz złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. 


