
 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku poszukuje kandydata na stanowisko: 

KOORDYNATOR POWIATOWY SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO 

do realizacji projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP 

Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego.” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 1września 2018r. 

do 31 sierpnia 2020 r.  

  Wymagania niezbędne: 

 Kwalifikacje do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach i placówkach posiada osoba, która 

ukończyła: 

1) studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 

lub 

2) studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie doradztwa 

zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne  

 doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego oraz na stanowisku koordynatora 

powiatowego sieci doradztwa 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: 

 rozwój sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie powiatowym, 



 

 

 przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie puckim, 

 wdrażanie 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 puckiego, 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 Pucku ul. Kolejowa 7, 

 działania podejmowane przez koordynatora powiatowego sieci doradztwa zawodowego w dużym 

zakresie odbywać się będą w placówkach oświatowych powiatu puckiego; 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, koncepcję rozwoju doradztwa zawodowego w powiecie, 

 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, 

 koncepcja pracy powiatowego koordynatora sieci doradztwa zawodowego. 

 



 

 

List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, podanych 

przez mnie dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Ze zgody mogę się wycofać składając 

pisemne oświadczenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku ul. Kolejowa 7. 

Wycofanie się ze zgody będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania danych, na które 

wyraziłam/łem zgodę.”. 

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  31 lipca 2018 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.poradniapuck.pl). 

7. Obowiązek informacyjny: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem przesyłanych danych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku ul. 

Kolejowa 7. 

2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu 

rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz, w 

przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, moja zgoda. 

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe. 

3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą 

być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty 

przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. 

4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż 

cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

http://www.poradniapuck.pl/


 

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat. 

7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, 

dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, 

usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych 

(iod@poradniapuck.pl ) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku 

naruszenia przepisów RODO. 

8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do 

usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie 

się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy 

administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych 

przez administratora. 
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