
 

Łódź, dnia 27 stycznia 2017 r. 
 
 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, al. Politechniki 38 
ogłasza nabór na wolne stanowisko 

 
trener w zakresie programowania C++,JAVA itp. w projekcie pn.:  

„Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi” 

 
 
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie. Planowana data zawarcia umowy od 15.02.2017 r.  
Przewidywany czas trwania umowy: do 31.08.2018 r. 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 

1. Przeprowadzenie zajęć z programowania C++, JAVA itp. zgodnie z przyjętym 
harmonogramem  

2. Współpraca z kierownikiem i specjalistą ds. organizacyjnych projektu 
3. Sporządzanie niezbędnych raportów, sprawozdań, list obecności, dzienników  

i zestawień 
4. Przygotowanie tematyki zajęć we współpracy ze Specjalistą ds. organizacyjnych. 

 
 
 
Wymagania:  
 
warunkujące dopuszczenie kandydata do udziału w naborze: 
 
 

1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni            
praw publicznych 

2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii 
4. Wykształcenie wyższe  
5. Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych 
6. Umiejętność programowania w językach: C++; JAVA 

 
 

 
 

dodatkowe: 



 

1. Umiejętności interpersonalne związane z nawiązywaniem kontaktów 
międzyludzkich 

2. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne informatyczne. 
 
Warunki pracy na stanowisku: 

1. Siedziba ZSP nr 9, Łódź, al.Politechniki 38  
2. Praca przy komputerze 

 
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6% 
 

Wymagane dokumenty: 
1. CV wraz z dossier trenerskim 
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych 
3. Oświadczenia o spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału  

w naborze zawartych w punktach 1-3 i 5 
4. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat  zamierza 

skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych 

5. Opinia o pracy bądź referencje z ostatniego miejsca pracy, o ile kandydat  posiada. 
 

Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach 
składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902) ”. 
 

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:  
 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 9 w Łodzi, al. Politechniki 38 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem 
kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko trener w zakresie programowania C++, 
JAVA itp. w projekcie pn.: Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi” w terminie do 
dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 15.00. 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez ZSP nr 9 w Łodzi (datę 
wpływu). 
Dokumenty doręczone do ZSP nr 9 w Łodzi po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt 
osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 
3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie 
kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane 
dokumenty w wyznaczonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy 
dokumentów kandydatom. 
 
 
                                                                                               Dyrektor  
                                                                  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi 
                                                           
 
                                                                                       Henryka Michalska 


