Białystok, 19 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie Nr1/2018 r.
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1
ogłasza nabór na stanowisko referenta (etat).
1. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
- analiza organizacyjnych obszarów związanych z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia
Praktycznego,
- opracowywanie programów, prezentacji, zestawień zbiorczych, sprawozdań i wniosków
dotyczących kształcenia zawodowego, w tym SIO,
- realizacja projektów i przedsięwzięć o charakterze gospodarczym i promocyjnym CKP,
- realizacja współpracy z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu,
- koordynacja szkoleń zawodowych,
- koordynacja zakupów środków dydaktycznych do kształcenia zawodowego, w tym na
egzamin zawodowy w części praktycznej, zgodnie z pzp,
- koordynacja konserwacji, eksploatacji i stanu technicznego, prowadzenie ksiąg
inwentarzowych CKP,
- dbałość o majątek CKP.
2. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe techniczne lub o kierunku: administracja, ekonomia oraz co najmniej
dwuletni staż pracy,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
3. Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku a w szczególności przepisów
ustaw: prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Kpa, rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej
nauki zawodu,
- znajomość języka obcego – preferowany język angielski,
- znajomość programów :Microsoft Word, Power Point, Corel DRAW i innych oraz urządzeń
biurowych,
- samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w
zespole.

4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i wiedzę określone w wymaganiach
niezbędnych i dodatkowych,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z
pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
- kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, ewentualne kopie opinii z poprzednich
miejsc pracy,
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty

należy

składać

w

zamkniętej

kopercie

w

terminie

do

14.01.2019r.

w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych Białymstoku, ul, Słonimska 47/1, tel.
(085) 73-26-306.
Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: „Konkurs – referent”.
5. Warunki pracy na stanowisku
Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 – u miesięcy
z wynagrodzeniem brutto w przedziale 2200 – 2600 zł
7. Informacje dodatkowe
Klauzula informacyjna w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów
rekrutacyjnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZSB-G, zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych;
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w ZSB-G
na stanowisko referenta i będą udostępniane innym odbiorcom: pracownicy rekrutujący,
dyrekcja, księgowa.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego;
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane do Państwa
Trzeciego/ organizacji.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/ Pani dobrowolna zgoda.
Jednocześnie informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
Niepodanie przez Państwa danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność
wzięcia udziału w rekrutacji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na
stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pani/Pana
zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody, nie dłużej jednak niż przez okres jednego
roku w celu obecne prowadzonej i przyszłych rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane
osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
mgr inż. Małgorzata Sutuła

