
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 7225 z dnia 10 stycznia 2017 r.

OFERTY DO

24
stycznia
2017

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista
w Wydziale Programów, Nadzoru Dydaktycznego i Wydawnictw w Biurze Szkolenia

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

 

WARUNKI PRACY
Budynek nr 3 Komendy Głównej PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie położony na terenie kompleksu
koszarowego, podziemie budynku. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Budynki
komendy nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne: brak
zainstalowanych wind, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
•   praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
•   nietypowe godziny pracy podczas wyjazdów służbowych.

ZAKRES ZADAŃ
Realizowanie działalności wspomagającej w ramach zewnętrznego nadzoru dydaktycznego w celu
podnoszenia kompetencji pedagogicznych m.in. kadry kierowniczej i dydaktycznej ze szkół Państwowej
Straży Pożarnej, z ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz
innych specjalistów realizujących zajęcia dydaktyczne w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej (narady szkoleniowe, warsztaty tematyczne i metodyczne ) (45% czasu pracy ).
Sprawowanie zewnętrznego nadzoru dydaktycznego w ramach działalności diagnostyczno-oceniającej w
celu dokonania oceny jakości kształcenia pożarniczego oraz wypracowania zaleceń usprawniających
kształcenie pożarnicze (wizytacje, hospitacje, badania pedagogiczne) (30% czasu pracy).
Przeprowadzanie analiz z działalności wspomagającej i diagnostyczno-oceniającej, realizowanej w ramach
nadzoru dydaktycznego w celu utrzymania wysokiej jakości ich realizacji (15% czasu pracy).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: 1 rok
umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
wiedza z zakresu diagnostyki edukacyjnej oraz nadzoru dydaktycznego w Państwowej Straży Pożarnej,
znajomość ustawy o służbie cywilnej,
znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,



komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe studia pedagogiczne lub przygotowanie pedagogiczne
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat.B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
kopie dokumentów potwierdzajacych spełnienie wymagań dodatkowych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 24 stycznia 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Biuro Kadr i Organizacji
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Składać osobiście:
w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 do 16.15.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
Na kopercie i liście motywacyjnym proszę dopisać BS-II-SS-2 starszy specjalista.
Proponowane wynagrodzenie: mnożnik 1,4
Komendant Główny PSP zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne ( z uwzględnieniem



informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy)
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów
wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane
dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „ dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest
obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez
kandydatów.
Proces naboru składa się z trzech etapów:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu;
- test wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowe informacje: 22 523-31-31 (Biuro Szkolenia KG PSP).

LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.


