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* oświadczenie kandydata o posiadaniu obywateistwa potskiego (w przypadku osoby będącej 
obywateiem państwa Unii Europejskiej iub innego państwa, której na podstawie umów 
międzynarodowych iub przepisów prawa wspóinotowego przysługuje prawo do podjęcia 
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospoiitej Poiskięj - kopia dokumentu okreśionego 
w przepisach o służbie cywiinej potwierdzającego znajomość języka poiskiego).

Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, którym mowa w art. 13a ust. 2 
ustawy z dnia 21 iistopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 20 i 9 r., poz. 1282) 
jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień 
niepełnosprawności.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:

* Termin: do dnia 12.07.2021 r. do godz. 12.00
Miejsce: dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok, sekretariat lub przesłać 
pocztą z dopiskiem: „starszy specjalista opiekuna edukacyjnego w ramach modelu wsparcia 
„Sąsiedzi" realizowanego z grantu w ramach projektu „Szansa -  nowe możliwości dla dorosłych", 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Warunki pracy na stanowisku:

* umowa o pracę na czas określony (z osobą podejmująca po raz pierwszy pracę na 
stanowisku urzędniczym pierwsza umowa będzie zawarta na czas określony do 6-u 
miesięcy -  por. art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych).

* wymiar etatu: 1/2 etatu
* wynagrodzenie brutto w przedziale 2130,00 zł -  2436,00 zł (w tym wynagrodzenie 

zasadnicze i pozostałe składniki wynagrodzenia)
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach modelu wsparcia „Sąsiedzi" realizowanego z grantu w ramach 
projektu „Szansa -  nowe możliwości dla dorosłych", realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20ł4-2020, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

7. Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni tełefonicznie 
o terminie dałszej rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompłetne łub po upływie 
wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (iiczy się data wpływu do CKU).
Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia do wglądu 
oryginału aktualnego zapytania o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz 
oryginałów złożonych kopii dokumentów.
Dokumenty aplikacyjne osób, które zostały umieszczone w protokole z naboru, będą 
przechowywane zgodnie z obowiązującą w CKU instrukcją kancelaryjną. Dokumenty 
aplikacyjne pozostałych osób biorących udział w procedurze naboru, w przypadku ich 
nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, 
podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Białystok, 28.06.2021 r.

Dyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
mgr inż. Bożena Barbara Krasnodębska
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ogłasza nabór na wołne stanowisko: 
starszy specjaiista opiekun edukacyjny 

w ramach modeiu wsparcia „Sąsiedzi" reaiizowanego 
z grantu w ramach projektu „Szansa -  nowe możiiwości dia dorosłych", reaiizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20 i 4-2020, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(6 osób, każda na '/2  etatu)

1. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
* ciągły kontakt z łO uczestnikami modeiu wsparcia przez cały okres reałizacji modełu. 

Uczestnikami modełu są obcokrajowcy posiadający prawo do iegałnego zatrudnienia na 
terenie RP zamieszkujący Miasto Białystok i powiat białostocki.

* przygotowanie i przeprowadzenie uczestników przez cały proces jakim jest udział w 
modełu
tj. od diagnozy przez proces edukacyjny do waiidacji i certyfikacji.

* przygotowywanie cząstkowych i całościowych opinii procesu edukacyjnego dia 
uczestników.

* spotkania z uczestnikami: indywiduainie i w małych grupach, które w miarę potrzeb będą 
mogły spotykać się cykłicznie i tworzyć swoiste grupy wsparcia, gdzie uczestnicy będą 
mogii wymieniać się swoimi doświadczeniami, rozmawiać o probłemach jakie ich 
spotykają na co dzień, o sposobach ich rozwiązania (doradca -opiekun ma być bardziej 
animatorem niż doradcą konkretnych rozwiązań).

2. Wymagania niezbędne:
* wykształcenie:
- wyższe + min. 2 -łetni staż pracy (łiczony na podstawie świadectw pracy)
- średnie + min. 3 -ietni staż pracy (Uczony na podstawie świadectw pracy)
i ł0-!etnie doświadczenie w pełnieniu funkcji doradcy (np. edukacyjno-zawodowego),
psychoioga, pedagoga (w zakresie prowadzonej działałności gospodarczej, umów o pracę,
umów cywiłnoprawnych, Uczone na podstawie stosownych dokumentów )
* pełna zdoiność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw pubłicznych
* niekarainość za przestępstwa ścigane z oskarżenia pubiicznego iub umyśłne przestępstwa 

skarbowe
3. Wymagania dodatkowe:

* preferowane wykształcenie pedagogiczne, psychoiogiczne łub doradztwo zawodowe
* rzetełność i odpowiedziałność,
* obowiązkowość i terminowość,
* zaangażowanie i dyspozycyjność,
* zdoiność anaiitycznego i koncepcyjnego myśłenia,
* komunikatywność i umiejętność pracy w zespoie.

4. Wymagane dokumenty:
* łist motywacyjny
* kwestionariusz osobowy dia osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik 

nr 1 do ogłoszenia
* kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i wiedzę okreśione w wymaganiach 

niezbędnych i dodatkowych
* oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdoiności do czynności prawnych, 

o korzystaniu z pełni praw pubiicznych oraz niekarainości za przestępstwo ścigane 
z oskarżenia pubiicznego iub umyśine przestępstwo skarbowe,

* kopie świadectw pracy iub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
* kopie dypiomów potwierdzających wykształcenie,
* ewentuaine kopie opinii z poprzednich miejsc pracy,


