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Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko  

Specjalisty ds. organizacji staży i Szkolnego Opiekuna Projektu  

w ramach projektu Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku z siedzibą: al. gen. Józefa Hallera 16/18, 

tel. 534 706 545 poszukuje kandydatów/ek na wyżej wymienione stanowiska 

 

1. Niezbędne wykształcenie i praktyka zawodowa 

 wykształcenie magisterskie  

 doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji zawodowej (5 lat) 

 doświadczenie menedżerskie lub w realizacji projektów w obszarze kształcenia zawodowego 

 obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym); 

2. Wymagania dodatkowe: 

 biegła znajomość obsługi komputera,  

 umiejętność pracy w zespole 

 prawo jazdy kategorii B 

3. Zakres obowiązków  

3.1. na stanowisku Szkolnego Opiekuna Projektu: 

 rekrutacja uczestników projektu, 

 gromadzenie dokumentacji projektowej, 

 podział uczestników na grupy podczas zajęć i kursów realizowanych w projekcie, 

 planowanie harmonogramu realizacji poszczególnych form wsparcia dla uczniów i nauczycieli, 

 współpraca z Kierownikiem Projektu i pozostałymi członkami Zespołu Projektowego. 

3.2. na stanowisku Specjalisty ds. organizacji staży: 

 nawiązywanie współpracy z pracodawcami, u których odbywać się będą staże i praktyki, 

 ustalanie programu i harmonogramu praktyk/ staży poszczególnych uczniów, 

 nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki/ stażu. 

4. Warunki pracy i płacy  

 umowa o pracę na okres realizacji projektu – do dnia 31.10.2022, 

 miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Gdańsku, ul. 

Smoleńska 5/7, 80-058 Gdańsk, 

 praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – na stanowisku Szkolnego Opiekuna Projektu w 

wymiarze 0,06 etatu, na stanowisku Specjalisty ds. organizacji staży w wymiarze 0,03 etatu, w 

godzinach: 7.00 – 20.00, 

 praca przy komputerze. 

5. Wymagane dokumenty: 

 życiorys (CV) 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
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6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres mailowy: a.adamczyk@ckziu1.gda.pl 

do dnia 27.08.2021 r. W tytule maila proszę wpisać „Rekrutacja- SZOP i SOSP”.  

Kontakt telefoniczny z p. Aneta Adamczyk prowadzącą nabór na ww. stanowisko: 534 – 706 - 545. 

O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej, mającego na celu wyłonienie 

kandydatów/kandydatki na stanowisko, wybrane 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 staż pracy w postaci np. kopii 

dyplomów, świadectw pracy oraz złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 

umyślnie. 
 

 

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

w CKZiU nr 1 w Gdańsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%. 
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