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, poszukuje osób do pracy w przedmiotowym projekcie na
stanowiskach:
1. Wykładowca zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych przygotowujących do
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (etap praktyczny):
a) kwalifikacje zawodowe technika obsługi turystycznej:
Wymagania:

kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie technik obsługi
turystycznej,

doświadczenie zawodowe, co najmniej 5-letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej
zawodowej - technikum),

bardzo dobra znajomość zagadnień egzaminacyjnych (egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe dla technikum w danym zawodzie),

zaangażowanie, kreatywność,

korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne
przestępstwo,

bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
opracowanie szczegółowego programu kursu w wymiarze 36 h,

przeprowadzenie kursu dla jednej grupy uczniów/uczennic, grupa będzie liczyła

10 osób,

prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,

raportowanie o nieprawidłowościach,

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny
wśród uczestników,

właściwe gospodarowanie czasem pracy,

dobór
niezbędnych
pomocy
dydaktycznych
dla
uczestników,
złożenie
zapotrzebowania do koordynatora projektu,

opracowywanie i przeprowadzenie testów wiedzy i umiejętności na wejście i wyjście,
analiza porównawcza,

opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,

przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,

kontakt z dyrektorem szkoły.
.
Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),

życiorys – curriculum vitae,
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kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie
zawodowe,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w tym egzaminatora
OKE w danym zawodzie,
oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
oferta cenowa wykonania zlecenia.

Termin składania ofert: 15 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 lub w sekretariacie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi 5 w Jaworznie.
Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: od 25 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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