OGŁOSZENIE O NABORZE
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie poszukuje kandydata
na stanowisko:
KOORDYNATOR POWIATOWY SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO
do realizacji projektu "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub" w ramach
Działania 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
1. Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu, umowa o pracę na podstawie Karty
Nauczyciela na czas określony (na czas realizacji zadania).
2. Wymagania niezbędne:


wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku lub specjalności doradztwo
zawodowe;



przygotowanie pedagogiczne;



co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego;



znajomość obsługi komputera (MS Office: Excel, Word);



posiadanie prawa jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem do realizacji
obowiązków służbowych;



pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;



niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;



posiadanie nieposzlakowanej opinii.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


tworzenie i rozwój sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie
powiatowym,



przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie
kościerskim,



realizacja działań związanych z zawiązaniem sieci współpracy w zakresie doradztwa
edukacyjno – zawodowego,



wdrożenie planu wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,



inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami i interesariuszami rynku pracy
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,



wspieranie aktywności szkół w imprezach tj. drzwi otwarte, targi pracy,
wprowadzenie jednolitej procedury badania losów absolwentów we wszystkich
szkołach i przygotowywanie corocznego raportu z badania losów absolwentów,



organizacja warsztatów i spotkań z udziałem interesariuszy powiatu kościerskiego,
a także władz lokalnych, przedstawicieli pracodawców, szkół wyższych, dyrektorów
szkół, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów i nauczycieli,



prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów (predyspozycje w zawodzie, kierunki
kształcenia, zagadnienia rynku pracy, równość szans kobiet i mężczyzn itp.),



inne działania zlecone przez dyrektora Poradni merytorycznie zgodne z zajmowanym
stanowiskiem.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:


placówką

zatrudniającą

będzie

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

w Kościerzynie ul. Słoneczna 1,


pracodawca zapewnia gabinet, który będzie udostępniany na potrzeby działania
koordynatora sieci doradztwa zawodowego we wcześniej ustalonych terminach oraz
dostęp do potrzebnych narzędzi i urządzeń biurowych, takich jak komputer, drukarka,
telefon,



działania

podejmowane

przez

koordynatora

powiatowego

sieci

doradztwa

zawodowego w dużym zakresie odbywać się będą w placówkach oświatowych
powiatu kościerskiego; za nawiązanie współpracy i dotarcie na miejsce odpowiadać
będzie koordynator,


praca wymagająca mobilności, dynamicznego działania, dobrej organizacji pracy
własnej, umiejętności pracy w zespole i nawiązywania kontaktu z klientem.

5. Wymagane dokumenty:


CV i list motywacyjny,



kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów
poświadczających kwalifikacje i umiejętności (szkolenia, kursy, referencje),



oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,



zaświadczenie o niekaralności,



oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tekst jedn. z późn. zm.)”.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją
„Nabór na stanowisko koordynatora powiatowego sieci doradztwa zawodowego”
do dnia 3 marca 2017 r. do godziny 15.30 w sekretariacie Poradni.



O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci spełniający
wymagania formalne zostaną powiadomieni za pośrednictwem podanego przez siebie
numeru telefonu kontaktowego.



Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP
Poradni (www.ppp.powiatkoscierski.bip.net.pl).

