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OGŁOSZENIE OFERTY PRACY 

Nazwa jednostki organizacyjnej Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie 

Adres jednostki organizacyjnej 67-200 Głogów ul. Piotra Skargi 29 

Województwo dolnośląskie 

Nazwa stanowiska pracy wg schematu 
organizacyjnego 

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – branża mechaniczna - obróbka skrawaniem 

Wymagania niezbędne określone dla 
stanowiska pracy 

- studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z kierunkiem prowadzonych zajęć 
oraz przygotowanie pedagogiczne lub 
- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z 
kierunkiem prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne lub 
- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) niezgodnym z 
kierunkiem prowadzonych zajęć i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz 
przygotowanie pedagogiczne lub 
- posiadanie dyplomu ukończenia pedagogicznego studium technicznego  lub 
-  posiadanie świadectwa dojrzałości i dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 
zakresie prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne i co najmniej dwuletni staż w 
zawodzie mechanik, tokarz, frezer. 
- posiadanie tytułu mistrza w zawodzie mechanik, tokarz, frezer, oraz przygotowanie pedagogiczne; 
- umiejętność przekazywania wiedzy; 
- umiejętność pracy z młodzieżą. 
 

Wymagania dodatkowe określone dla 
stanowiska pracy 

- doświadczenie w pracy w jednostce oświatowej; zakładzie przemysłowym 
- znajomość specyfiki kształcenia zawodowego 

Zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku pracy  

- przekazywanie uczniom wiedzy praktycznej z zakresu nauczanego przedmiotu; 
- realizowanie programu  nauczania; 
- rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnego myślenia oraz wdrażanie do samodzielnej i 
systematycznej pracy; 
- organizowanie stanowisk pracy  dla uczniów, czuwanie nad prawidłowa eksploatacją maszyn i 
urządzeń, sprawdzanie ich stanu technicznego i planowanie napraw;  
- wdrażanie uczniów do rygorystycznego przestrzegania zasad bhp i ppoż; 
- troska o stan zdrowia uczniów oraz czuwanie nad ich bezpieczeństwem podczas wykonywania prac; 
- prowadzenie stosownej dokumentacji 

Wymagane dokumenty 

- CV i list motywacyjny; 
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie; 
- kserokopie dokumentów poświadczających poprzednie zatrudnienie oraz nabytych kwalifikacji 
 i uprawnień; 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym  
do procesu rekrutacji; 
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; 
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 
- oświadczenie o nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, ani dyscyplinarne, ani 
postępowanie o ubezwłasnowolnieniu 

Miejsce składania dokumentów 
Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie 
Głogów ul. Piotra Skargi 29 

Dodatkowe informacje - praca od 13.11.2018 roku  -pełen etat na czas nieokreślony 

 


