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PREZES FUNDACJI im. Św. KRZYSZTOFA we LWÓWKU ŚLĄSKIM

W  CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE LWÓWKU ŚLĄSKIM

W ramach projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 
Aktywna integracja 

I.Stanowisko: Instruktor nauki zawodu 

II. Forma zatrudnienia: umowa cywilno

III. Wymiar czasu pracy:6 godz. dziennie

IV. Planowany termin rozpoczęcia pracy

V. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne: 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii 

państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

przy czym osoba nieposiadająca obywatelst

polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz

posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko

działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
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PREZES FUNDACJI im. Św. KRZYSZTOFA we LWÓWKU ŚLĄSKIM

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: 

INSTRUKTOR ZAWODU  

W  CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE LWÓWKU ŚLĄSKIM

przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014
riorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 

Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. 

: Instruktor nauki zawodu – prace porządkowe na terenie obiektów CIS

umowa cywilno-prawna 

6 godz. dziennie w okresie realizacji projektu 

IV. Planowany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2021 r. 

V. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego

państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

przy czym osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka

polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz

posiadanie nieposzlakowanej opinii. 

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko

działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 
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PREZES FUNDACJI im. Św. KRZYSZTOFA we LWÓWKU ŚLĄSKIM 

W  CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE LWÓWKU ŚLĄSKIM 

RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

na lata 2014-2020, w ramach 
riorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 

prace porządkowe na terenie obiektów CIS 

Europejskiej lub obywatelstwa innego 

państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 

wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

wa polskiego winna posiadać znajomość języka 

polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz 

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 

3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 

działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
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4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

5. Wykształcenie minimum zawodowe.

Wymagania dodatkowe: 

1. Mile widziane wykształcenie zawodowe kierunkowe.

2. Umiejętność obsługi sprzętu ogrodniczego, do sprzątania obiektów.

3. Umiejętność pracy w grupie i kierowania g

4. Znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy w zakresie prowadzonych prac.

5. Samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji oraz

odporność na stres. 

6. Prawo jazdy kat. B. 

7. Mile widziany kurs pedagogiczny dla instr

VI Zakres obowiązków: 

1. Opracowywanie i nadzorowanie realizacji programu zajęć praktycznych  dla uczestników CIS.

2. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami zajęć.

3. Odpowiednie gospodarowanie mieniem CIS.

4. Prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej.

5. Prowadzenie dziennika zajęć grupy.

6. Ocena zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej.

7. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem oraz 
koordynatorem projektu. 

VII. Kandydat na stanowisko musi złożyć:

1. List motywacyjny 

2. CV 

3. Kwestionariusz osobowy  

4. Kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły (poświadczone za zgodność z oryginałem),

5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe 

referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach)
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zatrudnienie na danym stanowisku. 

5. Wykształcenie minimum zawodowe. 

1. Mile widziane wykształcenie zawodowe kierunkowe. 

2. Umiejętność obsługi sprzętu ogrodniczego, do sprzątania obiektów. 

3. Umiejętność pracy w grupie i kierowania grupą. 

4. Znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy w zakresie prowadzonych prac. 

5. Samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji oraz

7. Mile widziany kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu  

1. Opracowywanie i nadzorowanie realizacji programu zajęć praktycznych  dla uczestników CIS.

2. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami zajęć. 

3. Odpowiednie gospodarowanie mieniem CIS. 

zajęć reintegracji zawodowej. 

5. Prowadzenie dziennika zajęć grupy. 

6. Ocena zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej.

7. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem oraz 

VII. Kandydat na stanowisko musi złożyć: 

4. Kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły (poświadczone za zgodność z oryginałem),

5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy,

referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) 
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5. Samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji oraz 

 

1. Opracowywanie i nadzorowanie realizacji programu zajęć praktycznych  dla uczestników CIS. 

6. Ocena zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej. 

7. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem oraz 

4. Kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły (poświadczone za zgodność z oryginałem), 

(kopie świadectw pracy, 
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VIII Oświadczenia kandydata: 

a) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku instruktora

nauki zawodu, 

b) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

d) w przypadku braku kwalifikacji nauczyciela prakt
podjęcia kursu pedagogicznego dla 
 

IX Termin składania ofert: 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych

w zamkniętych kopertach z dop
godnego życia” przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, 59 
czerwca  2021 r. 

(decyduje data wpływu). 

X Inne informacje: 

1. Złożone oferty będą badane pod wz

kandydata na wskazane stanowisko. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone

w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifi

telefonicznie. Prosimy o podanie bezpośredni

XIKlauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko jest 
we Lwówku Śląskim 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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a) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku instruktora

nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

w przypadku braku kwalifikacji nauczyciela praktycznej nauki zawodu oświadczenie o gotowości 
podjęcia kursu pedagogicznego dla nauczycieli  praktycznej nauki zawodu. 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Instruktor Zawodu” w Biurze projektu„CIS przepustką do 
godnego życia” przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, 59 – 600 Lwówek Śląski w terminie do  28 

1. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla

kandydata na wskazane stanowisko. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone

w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni

telefonicznie. Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu. 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko jest Fundacja im. Ś

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

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
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a) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku instruktora 

nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, 

c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

oświadczenie o gotowości 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych 

iskiem „Instruktor Zawodu” w Biurze projektu„CIS przepustką do 
600 Lwówek Śląski w terminie do  28 

ględem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla 

kandydata na wskazane stanowisko. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone 

kacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni 

Fundacja im. Św. Krzysztofa 

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (tzw. RODO) w celu wypełnienia ciążącego na niej obowiązku prawnego.

3. Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku 

w związku z prowadzeniem konkursu/naboru oraz na mocy obowiązujących przepisów.

Podane dane będą przetwarzane przez projekt: „CIS przepustką do godnego życia”.

5. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowy

ochrony danych - e-mail: kmklimek90@gmail.com, tel. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną do ich

przetwarzania. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazan

uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

(Dz. U. 2020 r. poz. 164). 

8. Kandydatom na stanowisko przysługuje prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania,

a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie

będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich.
 

                                                                                                                      

                                                                             

 Krzysztof Kiełbowicz 

Projekt „CIS przepustką do godnego życia” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Fundus
Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego lata 2014-2020.

: Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim, 59-600 Lwówek Śląski ; ul. Kościelna 27
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 75/

Biuro projektu: 59-600 Lwówek Śląski ; ul Nowy Świat  

95/46/WE (tzw. RODO) w celu wypełnienia ciążącego na niej obowiązku prawnego.

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskimbędzie przetwarzać dane osobowe kandydatów

w związku z prowadzeniem konkursu/naboru oraz na mocy obowiązujących przepisów.

Podane dane będą przetwarzane przez projekt: „CIS przepustką do godnego życia”.

5. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem

mail: kmklimek90@gmail.com, tel. 698767826. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną do ich

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym

uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

8. Kandydatom na stanowisko przysługuje prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie

nie będą przekazywane do państw trzecich. 

                                                                                                                      Prezes Fundacji 

                                                                                                   im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
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95/46/WE (tzw. RODO) w celu wypełnienia ciążącego na niej obowiązku prawnego. 

będzie przetwarzać dane osobowe kandydatów 

w związku z prowadzeniem konkursu/naboru oraz na mocy obowiązujących przepisów. 

Podane dane będą przetwarzane przez projekt: „CIS przepustką do godnego życia”. 

ch można kontaktować się z inspektorem 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną do ich 

y w przepisach prawa ze szczególnym 

uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

8. Kandydatom na stanowisko przysługuje prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

9. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie 

Prezes Fundacji  

im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim 


