
 

 

Projekt „CISnę do przodu” współfinansowany ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 

 

Stowarzyszenie Horyzont  

ul. Jaracza 9 

76-200 Słupsku 
 

 

OGŁASZA NABÓR NA 
wolne stanowiska pracy: 

Instruktora warsztatu remontowo – budowlanego   

do projektu pn. „CISnę do przodu” współfinansowany ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 

 

w wymiarze etatu: ¾ etatu  
 

w Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie 

adres: Smołdziński Las 45, 76-214 Smołdzino 
 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony - na okres od 13.03.2017r. do 31.10.2018r. 

Wymagania niezbędne:  

1) wykształcenie: minimum średnie, 

2) wykształcenie kierunkowe lub udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie 

prac remontowo – budowlanych, 

3) prawo jazdy kat. B,  

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   

przestępstwo skarbowe, 

5) nieposzlakowana opinia, 

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w/ stanowisku, 

7) dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego 

potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania 

postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 13, poz. 82 ).  

 

Wymagania dodatkowe:  

1) umiejętność pracy w grupie, 

2) umiejętność kierowania grupą osób. 

3) przygotowanie pedagogiczne w tym może być kurs pedagogiczny dla instruktorów 

praktycznej nauki zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – 

oświadczenie kandydata, iż ukończy ww. kurs) 

 

Zakres wykonywanych zadań: 

1) przygotowywanie i przeprowadzanie warsztatów z grupą max 10 osób wykluczonych 

społecznie i zawodowo, 

2) składanie zamówień na materiały niezbędne na warsztaty, 

3) motywowanie uczestników do udziału w zajęciach, 

4) sprawdzanie obecności na zajęciach, 

5) nadzór nad uczestnikami, 

6) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji 
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Wymagane dokumenty: 

       1) list motywacyjny, 

       2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

       3) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, 

       4) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,  

       5) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o  

            stanie odbytych studiów), 

       6)  kserokopie świadectw pracy,  

       7) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie   

zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje). 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny lub CV) powinny być opatrzone 

podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia naboru”. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście na adres Centrum Integracji 

Społecznej w Smołdzińskim Lesie w godzinach od 7.30 do 15.30, albo pocztą na w/w adres w 

terminie do dnia 08 marca 2017r. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Instruktor warsztatu 

remontowo-budowlanego CIS”. 

 

Osoba do kontaktu: Witosława Pokorska, 606993417 

 

Aplikacje, które wpłyną do CIS w Smołdzińskim Lesie po wyżej określonym terminie nie 

będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 

CIS (http://www.smoldzinskilascis.pl).  

 

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. 

 

 

http://www.smoldzinskilascis.pl/

