Katowice, 3 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie dotyczy projektu: „Profesjonalne Jaworzno” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
w ramach Działania 9.2 „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”.
Realizator projektu - Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul.
Kościuszki 30, oraz Partner - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi
w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5, poszukują osoby do pracy w przedmiotowym projekcie na
stanowisku:

Trener szkolenia: „Edukacja antydyskryminacyjna – gender mainstreaming”
Wymagania
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość zagadnień związanych z polityką równości płci,
c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
d) zaangażowanie, kreatywność,
d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo.
Do głównych obowiązków trenera/wykładowcy będzie należało:
- opracowanie programu kursu w wymiarze 8 godzin,
- przeprowadzenie kursu w wymiarze 8 godzin dla grupy osób zaangażowanej w realizację projektu:
„Profesjonalne Jaworzno”

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) program szkolenia,
c) oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
d) życiorys – curriculum vitae,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie
zawodowe,
f) oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
g) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
h) oferta cenowa wykonania zlecenia.
Termin składania ofert: 13 kwietnia 2013 r. do godz. 9:00 w siedzibie Wydawnictwa Górniczego sp.
z o.o. w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, pok. 104.
Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: od 15 kwietnia 2013 r.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją: nabór na stanowisko
…………………. w ramach projektu „Profesjonalne Jaworzno”. Wybrani kandydaci zostaną
zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Wydawnictwa Górniczego sp.
z o.o. w Katowicach. (www.gornicza.com.pl) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im.
Królowej Jadwigi w Jaworznie (www.zsp4.jaworzno.edu.pl)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu
kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
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