
 
 

Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I 
 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku z siedzibą: al. gen.  Józefa Hallera 

16/18, tel. 58-301-42-08 zgodnie z Regulaminem Pracy CKZiU Nr 1 w Gdańsku 
 

Poszukuje kandydatów/ek na stanowisko: 
 Specjalista ds. Projektów 

do projektu realizowanego w ramach RPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 5.2.1 
 
1. Niezbędne wykształcenie i praktyka zawodowa  

 wykształcenie wyższe 

 doświadczenie zawodowe w obszarze  aktywizacji społeczno-zawodowej 

 doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS 
 

2. Wymagania konieczne:  

 obywatelstwo polskie 

 znajomość wytycznych RPO WP 2014-2020 

 bardzo dobra umiejętność obsługi komputera 

 prawo jazdy kat.B 
 

3. Wymagania dodatkowe: 

 znajomość problematyki rynku pracy województwa pomorskiego 

 mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub przebyte szkolenie 
w zakresie zatrudnienia wspomaganego 

 

3. Zakres obowiązków: 

 realizacja zadań związanych z aktywizacją zawodową osób bez pracy, w tym osób z 
niepełnosprawnością (pozyskiwanie miejsc stażu, kontakty z pracodawcami, organizacja 
zatrudnienia subsydiowanego) 

 sporządzanie dokumentacji na potrzeby projektu 

 prowadzenie działań rekrutacyjnych oraz promocyjnych na rzecz projektu  

 wsparcie w kwestiach formalnych w związku z realizacją projektu 
 

4. Warunki pracy i płacy 

 umowa o pracę na czas określony 

 miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku, al. gen.  Józefa 
Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk 

 godziny pracy: 8.00 – 16.00  

 praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie  
 

5 .Wymagane dokumenty:  

 życiorys (CV) 

 list motywacyjny  

 kopia dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i wymagany staż pracy 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  

 dowód osobisty do wglądu (część określająca obywatelstwo polskie) 

 oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie  
 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:  
Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, 80-426 
Gdańsk al. gen. J. Hallera 16/18 w godz. 8.00-15.00 do dnia 06.04.2018 do godz. 15.00.  
O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej, mającego na celu wyłonienie kandydata/ki 
na stanowisko osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną drogą telefoniczną lub elektroniczną. 


