
 
 
 
 

Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej 
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 3 Edukacja, Działania 3.3.: Edukacja zawodowa. 
 

 

Ogłoszenie o poszukiwaniu stażysty na stanowisko doradca zawodowy 
 

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 staż: 
Stażysta na stanowisko doradca zawodowy 

do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 3 Edukacja, Działania 3.3.: Edukacja zawodowa 

 
1. Niezbędne wykształcenie i praktyka zawodowa 

• wykształcenie magisterskie - preferowane doradztwo zawodowe lub pokrewne 

• doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa zawodowego 
2. Wymagania konieczne: 

• obywatelstwo polskie 

• biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole 

• atut dodatkowy – doświadczenie trenerskie, znajomość specyfiki oświatowej 

• znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym 
3. Zakres obowiązków: 

• Pomoc w gromadzeniu, opracowywaniu i aktualizowaniu informacji edukacyjno-zawodowej. 

• Udział w prowadzeniu z młodzieżą i dorosłymi zajęć warsztatowych dotyczących planowania kariery 
zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy. 

• Doskonalenie umiejętności doradczych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach. 

• Współpraca z pracownikami Centrum Rozwoju Talentów, instytucjami, pracodawcami i szkołami. 

• Pomoc przy organizowaniu i uczestnictwo w targach edukacyjno-zawodowych oraz wydarzeniach 
organizowanych w Centrum Rozwoju Talentów. 

• Tworzenie własnego warsztatu pracy na użytek świadczenia porad indywidualnych i grupowych. 
4. Warunki pracy i płacy  

• umowa odbycia stażu na okres 3-6 miesięcy (proponowana data rozpoczęcia stażu 01.06.2018 r.) 

• miejsce pracy: Centrum Rozwoju Talentów, Oliva Six, al. Grunwaldzka 472 d , 80-309  Gdańsk 

• praca na dwie zmiany w godzinach: 8.00 – 18.00 
Kandydat 1 

• po upływie okresu stażu umowa o pracę na zastępstwo, pełny etat 

• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie 
Kandydat  2 
• po upływie okresu stażu umowa o pracę na okres minimum 12 miesięcy, w wymiarze 1/2 etatu 

5. Wymagane dokumenty: 

• życiorys (CV) 

• kopia dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i wymagany staż pracy 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie 
6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres mailowy : a.adamczyk@ckziu1.gda.pl  do 
dnia 18.05.2018 r. W tytule maila proszę wpisać „Rekrutacja- doradca zawodowy”.  
Kontakt telefoniczny z p. Anetą Adamczyk prowadzącą nabór na ww. stanowisko: 534 – 706 – 545. 
O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej, mającego na celu wyłonienie 
kandydatów/kandydatki na stanowisko, osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną drogą 
telefoniczną lub elektroniczną. 

mailto:a.adamczyk@ckziu1.gda.pl

