
Ogłoszenie o naborze na stanowisko 
Doradcy Zawodowego  

 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku z siedzibą: 

al.gen. J.Hallera 16/18, tel. 58-301-42-08 
zgodnie z wytycznymi  w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL 

oraz Regulaminem  Pracy  CKZiU Nr 1 w Gdańsku 
 

ogłasza nabór 
 
na stanowisko urzędnicze –  Doradcy Zawodowego Projektu: Gdańsk miastem 
zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej  RPOWP na lata 2016- 
2020- Działanie 03.03 Edukacja Zawodowa - od dnia podpisania umowy przez 
Urząd   Marszałkowski w Gdańsku 
1. Niezbędne wykształcenie i praktyka zawodowa  - 

  wykształcenie  ukończone - wyższe magisterskie 

  staż pracy w dziedzinie doradztwa zawodowego  
2. Wymagania konieczne: 

 obywatelstwo polskie 

 znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania  jednostek samorządu 
terytorialnego 

 predyspozycje osobowościowe : umiejętnośći współpracy w zespole,  
pracy w sytuacji stresowej 

 wysoka kultura osobista   

 nieposzlakowana opinia                                                         
3. Zakres obowiązków  Doradcy Zawodowego  Projektu obejmuje   
   w szczególności: 

 współpraca  z  Konsultantem  Powiatowym 

 określenie psychofizycznych  cech klienta i jego sytuacji życiowej oraz 
wcześniejszego    doświadczenia  zawodowego 

 analizowanie potrzeb, zdolności, już posiadane umiejętności, w ten sposób  
ustalanie tzw. potencjału zawodowego 

 analizowanie rynku pracy oraz rynku usług edukacyjnych pod kątem potrzeb                
    i możliwości klienta ( oferty uczelni wyższych i innych instytucji zwiększających 
    kwalifikacje do wykonywania konkretnego zawodu) 

 wykorzystanie wiedzy o zawodach, by w klarowny sposób przekazać ich 
 charakterystykę osobie wspomaganej 

 stałe poszerzanie lub aktualizowanie swojej  wiedzy z zakresu bazy  
    narzędziowej i metodologicznej 

 wspieranie rozwoju klienta i pomoc w znalezieniu dla niego właściwej  ścieżki 
zawodowej i podporządkowanych jej działań edukacyjnych 

 prowadzenie rozmowy doradczej lub coachingowej 
 
 

4. Warunki pracy i płacy 

 płaca zasadnicza:  zgodnie z projektem 

 miejsce pracy: Centrum  Rozwoju Talentów Oliwia Six al. Grunwaldzka 472a 
80-309 Gdańsk 

 rodzaj umowy: umowa o pracę na  czas trwania projektu tj. 47 miesięcy 



 godziny pracy:  8.00 – 16.00  

 praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie 
 

5 .Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, 

 życiorys (CV) 

 kopia dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i wymagany staż 
pracy  w tym zawodzie 

 oświadczenie kandydata 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 
 
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  31.10.2016r do godz. 15.00  
 
O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej,  mającego na celu 
wyłonienie kandydata na stanowisko   Doradcy  Zawodowego  osoby spełniające 
wymagania powiadomione zostaną drogą telefoniczną lub elektroniczną. 
 
 

 
 

 
 
                                            
 


