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Opatów 13.09.2019r. 

NABÓR KADRY DO PROJEKTU 

„INNOWACYJNE ZAWODOWE KSZTAŁCENIE DUALNE W POWIECIE OPATOWSKIM – VER. 2.0’’ 

 

Stanowisko: 

Specjalista ds. dualnego kształcenia 

Miejsce pracy: 

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie 

Ul. Słowackiego 56, 27-500 Opatów 

Praca w terenie na obszarze Powiatu Opatowskiego  

Termin składania dokumentów: 

20.09.2019 r. do godz. 15:00 

Nabór prowadzony w związku z realizacją pt. „INNOWACYJNE ZAWODOWE KSZTAŁCENIE DUALNE W 

POWIECIE OPATOWSKIM – VER. 2.0” 

Oś Priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Działania 4.1. Innowacje społeczne  

Zespół Szkół nr1 w Opatowie poszukuje: 

Specjalista ds. dualnego kształcenia  

Wymiar czasu pracy: 1 etat  

Liczba stanowisk: 2 

Umowa o pracę na czas określony (od 09.2019r. do 06.2020 r.) 

1. Wymagania niezbędne: 

 

 Obywatelstwo polskie  

 Wykształcenie min. średnie zawodowe 

 Doświadczenie min. 10 lata w nauczaniu  przedmiotów zawodowych 

 Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych  

 Nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie 

o ubezwłasnowolnienie  

 Kandydat nie był karany za przestępstwo popełniane umyślnie 

 Kandydat/ka nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 

została mu zawieszona lub ograniczona  

 Nieposzlakowana opinia  

 Stopień nauczyciela dyplomowanego lub niższy  
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2. Wymagania dodatkowe opcjonalnie: 

 Wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe zawodowe  

 Doświadczenie w pracy z projektem UE (rozliczanie, koordynacja, zarządzanie, nadzór) 

 Umiejętność organizacji pracy  

 Wysoka kultura osobista 

 Komunikatywność, odpowiedzialność, cierpliwość, kreatywność, zaangażowanie 

 

3. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać: 

 List motywacyjny  

 Życiorys 

 Kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje 

 Zaświadczenie potwierdzające staż pracy lub doświadczenie zawodowe  

 Oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw 

publicznych, posiadanym obywatelstwie oraz nieposzlakowanej opinii 

 Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. 

922 z późn.zm.) w celach rekrutacji  i ogłoszenia wyników naboru 

 Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia 

 

4. Opis wykonywanych czynności na stanowisku: 

 Koordynacja praktyk u pracodawców, 

 Kontrola dokumentacji projektowej związanej z praktykami, 

 Nadzór nad uczniami/praktykantami, 

 Inne zadania zlecane przez kierownika projektu- dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie. 

 

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, Ul. Słowackiego 56, 

27-500 Opatów w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie ( jak wyżej ) z 

dopiskiem: „INNOWACYJNE ZAWODOWE KSZTAŁCENIE DUALNE W POWIECIE OPATOWSKIM – VER. 2.0” Projekt 

EFS  do dnia 19.09.2019r.  godz. 15:00  

Dokumenty, które wypłyną do Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą 

rozpatrywane 

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie 

powiadomieni o terminie miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń osób chętnych zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 

rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu szkolnictwa zawodowego przed Komisją Rekrutacyjną. 


