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C.M.T. Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie  

 

Ogłasza ponowny nabór na stanowisko doradcy zawodowego 

 

1. Informacje ogólne o projekcie: 

1) Postępowanie realizowane jest w ramach projektu: 

„Zawodowcy z Elektrowni - specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla 

uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie”  realizowany w ramach osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 

11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

2) Krótki opis projektu:  

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego poprzez wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe i zajęcia 

specjalistyczne, kursy,w okresie od 01.09.2017r.do 29.08.2020.  

3) Grupa docelowa:  
240 uczniów (52K i 188M)uczniów i 6 nauczycieli (3K,3M) Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Jaworznie (min.21%-kobiety,20%uczniowie ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi). 

4) Czas trwania projektu:  

01.09.2017r.-29.08.2020r. – realizacja zadania: od dnia zawarcia umowy do 2019-12-20. - z możliwością 

przedłużenia okresu realizacji zadania zgodnie z postanowieniami pkt 15 

 

 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu  do 29.08.2020 r. 
 
 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:  
- wykształcenie wyższe,  
- posiadanie licencji doradcy zawodowego lub ukończenia studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego,  
- doświadczenie w pracy z młodzieżą uczącą się w szkole ponadgimnazjalnej . 
 
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:  
- umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności pracy zawodowej, 
 - wiedza z zakresu metod i technik poradnictwa zawodowego oraz metodyki pracy z osobami 
niepełnosprawnymi,  
- doświadczenie w poradnictwie zawodowym,  
- umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, - odpowiedzialność, komunikatywność, obowiązkowość, dobra 
organizacja czasu pracy 
, - umiejętność obsługi komputera. 
 
 3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: - udzielenie niezbędnych informacji na temat rynku pracy, możliwości 
zdobycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych, metod poszukiwania pracy, umiejętności sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, - grupowe i indywidualne poradnictwo 
zawodowe mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników/czek projektu, - 
indywidualne poradnictwo zawodowe w celu zdiagnozowania potencjału i predyspozycji zawodowych 
uczestników/czek projektu, - przeprowadzenie indywidualnej diagnozy i utworzenie indywidualnych planów w 
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zakresie zastosowania instrumentów aktywnej integracji, - prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. - 
sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych działań projektowych.  
 
4. WYMAGANE DOKUMENTY:  

¬ CV,  

¬ dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół),  

¬ dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy 
(ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy,  

¬ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym 
naborem.  
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście w siedzibie C.M.T. Sp. z o.o., lub przesłać na adres: 
C.M.T. Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275 z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – Doradca zawodowy” do dnia 
15.05.2018. do godz. 12.00  
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery 
zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), oraz własnoręcznym 
podpisem. 
 
 Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  
 
 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej C.M.T. SP. z o.o. www.cmt.edu.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 783258555 
 Osoba do kontaktu: Członek Zarządu Katarzyna Hołownia 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


