
 

 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok 
e-mail:. biuro@cissanok.pl, tel. 518-922-200 

 

 
Sanok, dn. 10.06.2014 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

 

  
 

Centrum Integracji Społecznej  

ul. Stróżowska 15 

38 –500 Sanok 

 

poszukuje kandydatów do zatrudnienia na stanowisko Instruktor reintegracji zawodowej 

w warsztacie: 
 

- cateringowym,  

- szkółkarskim 

- samochodowym,   

 

Warsztaty prowadzone i finansowane będą w ramach projektu „ CIS szansą na lepsze 

życie” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL, współfinansowanego ze 

środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Forma zatrudnienia    - umowa o pracę na ¾ etatu 

 

Miejsce wykonywania pracy  - Warsztaty CIS w Sanoku 

 

Czas zatrudnienia     - od zakończeniu rekrutacji pracownika    

                                                                                do 30.09.2015 r. 

 

                                                                                  

1. Wymagania niezbędne: 

 

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 

2) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwa skarbowe ( oświadczenie kandydata),  

        3) wykształcenie co najmniej średnie, 

        4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

        5) minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy związanej z charakterem 

warsztatu. 
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2. Wymagania dodatkowe: 

 

2.1. Wymagane cechy osobowe: 

 

1) cierpliwość 

        2) dyskrecja, 

3) uczciwość, 

4) życzliwość, 

5) komunikatywność, 

 

2.2. Wymagane umiejętności: 

 

1) umiejętności praktyczne zawodu adekwatnego do wybranego warsztatu 

2) opracowywania indywidualnych wskazań do reintegracji społecznej 

3. Zakres zadań: 

 

  1) współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w CIS podczas rekrutacji uczestników 

  2)  prowadzenie warsztatu zgodnie z programem zajęć praktycznych, 

3) przygotowanie w ramach reintegracji zawodowej uczestnika CIS do wykonywania                                                     

określonych czynności zawodowych, 

4)  motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy oraz zdolności praktycznych, 

5) monitoring i ocena  umiejętności uczestników. 

               

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia : 

 

 CV według wzoru POKL załącznik nr 1, 

 kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wykształcenie, 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej, 

 oświadczenie kandydata o zaangażowaniu zawodowym nie przekraczającym 240 

godzin miesięcznie we wszystkich formach aktywności zawodowej. 

  

5. Zasady rekrutacji : 

Wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu oceny formalnej 

oraz oceny merytorycznej (która może obejmować: rozmowę kwalifikacyjną, test 

psychologiczny, test kwalifikacyjny).  
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 6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :  

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Instruktor  

zawodu w warsztacie …....................  w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” należy 

składać osobiście w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Sanoku  

   Centrum Integracji Społecznej w Sanoku 

   Ul. Stróżowska 16 
 38 – 500 Sanok 

  

 

lub przesłać na adres  : 

 

  Centrum Integracji Społecznej w Sanoku 

  Ul. Stróżowska 16 
38 – 500 Sanok 

  

Termin składania dokumentów upływa w dniu 17 czerwca 2014r decyduje data wpływu  do 

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. 

 

 

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Integracji Społecznej po  wyżej określonym terminie 

nie będą rozpatrywane. 

 
Kandydaci, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddani ocenie merytorycznej 

(która może obejmować: rozmowę kwalifikacyjną, test psychologiczny, test kwalifikacyjny). 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu psychologicznego/testu kwalifikacji kandydat 

zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. 

 

Kandydaci, którzy przejdą ocenę merytoryczną zostaną zawiadomieni o wynikach naboru     

w formie elektronicznej na wskazany w CV adres e-mail, nie później niż w terminie 10 dni 

roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

mailto:biuro@cissanok.pl

