
Kalisz, 24 listopada 2017 r. 
 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 
Ul. Wrocławska 182 

62-800 Kalisz 
 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: 
 
Starszy referent ds. edycji cyfrowej 
Wymiar etatu – 1/2  
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem: 
 

a) niezbędne: 

 wykształcenie średnie techniczne, 

 doświadczenie zawodowe minimum 5 lat, 

 posiadanie w dorobku zawodowym przynajmniej 10 publikacji książkowych, 

 znajomość przepisów prawnych regulujących działalność samorządu teryto-
rialnego, 

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera, 

 znajomość i rozumienie całego procesu wydawniczego, 

 DTP (obsługa programów: InDesign, Illustrator, Photoshop), 

 znajomość CMS-ów: Wordpress, Drupal, 

 znajomość HTML, CSS, 

 pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicz-
nych, 

 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ści-
gane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 

 posiadanie nieposzlakowanej opinii. 
 
b) dodatkowe: 

 posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu edukacji,  

 znajomość struktur samorządowych i organizacyjnych, 
 
c) predyspozycje osobowościowe: 

 wysoka kultura osobista, systematyczność, rzetelność, terminowość, otwar-
tość, bezkonfliktowość, uczciwość, poczucie odpowiedzialności za powie-
rzone zadania, umiejętność współpracy w zespole. 

 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 graficzne opracowywanie wydawnictw Ośrodka, 

 przygotowanie i zarządzanie stroną internetową,  stroną BIP Ośrodka oraz 
kontem FB 

 przygotowanie filmów promocyjnych, ulotek, plakatów, 

 przygotowanie materiałów tekstowych i graficznych do wydawnictw publiko-
wanych w Ośrodku (DTP), 

 wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych wyni-
kających z obowiązków na danym stanowisku. 
 

3. Wymagane dokumenty: 



 życiorys(CV), 

 list motywacyjny, 

 dokument potwierdzający wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub 
świadectwa), 

 potwierdzenie ukończonych kursów, szkoleń, 

 wykazanie się przygotowaniem przynajmniej 10 publikacji książkowych  

 własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:  
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 
101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samo-
rządowych (Dz. U. z 2008 nr 223 poz. 1458” 
- „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwa skarbowe oraz cieszę się nieposzlakowaną opinią. 

 informacja: Administratorem danych przetwarzanych w toku przeprowadzonego nabo-

ru jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Kaliszu ul. Wrocławska 182. 

Celem zbierania danych jest przeprowadzenie naboru na wskazane w ogłoszeniu wol-

ne stanowisko urzędnicze w ODN w Kaliszu. Każdy ma prawo dostępu do treści swo-

ich danych i ich poprawienia. Dane przekazywane są dobrowolnie 

 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W ODN w Kaliszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 % 

 

5. Termin składania ofert: do 6 grudnia 2017 r do godz. 10:00  

Aplikacje które wpłyną do ODN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

6. Miejsce składania ofert:  

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz, Sekre-

tariat Główny, p. 24 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko: Starszy re-

ferent ds. edycji cyfrowej” 

 

7. Dodatkowe informacje: 

 aplikacje, które wpłyną do ODN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywa-

ne. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla 

pocztowego. 

 kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, 

 kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na ko-

lejny etap naboru (rozmowa lub test) w ustalonym terminie,  

 kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania mailowo lub 

telefonicznie, 

 oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie 

 informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie BIP Ośrodka 

www.odn.kalisz.pl oraz tablicy informacyjnej ODN przy ul. Wrocławskiej 182 62-800 

Kalisz 

http://www.odn.kalisz.pl/

