
 

 

 

TRENER 

 

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za: 
 

 prowadzenie szkoleń;  

 kształtowanie u uczestników praktycznych umiejętności, umożliwiających 

prowadzenie szkoleń praktycznych dla uczniów; 

 odpowiedzialność za jakość merytoryczną kursów. 

 

 Oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego; 
 formalnego przygotowania do pracy trenera, tj. kształcenia osób dorosłych 

(potwierdzone dokumentami: certyfikat/dyplom/zaświadczenie o ukończeniu 
szkoły/kursu/studiów podyplomowych z zakresu umiejętności trenerskich); 

 doświadczenia w realizacji minimum 200 udokumentowanych godzin 
dydaktycznych szkoleń zrealizowanych dla kadr systemu oświaty z zakresu 
min. z zakresu technologii  informacyjno – komunikacyjnych, programowania, 
robotyki, programowania druku 3D, logicznego myślenia, kreatywnego 
rozwiązywania problemów; 

 doświadczenia w realizacji minimum 50 udokumentowanych godzin 
dydaktycznych szkoleń zrealizowanych dla kadr systemu oświaty i/lub uczniów 
szkół podstawowych z zakresu programowania, w tym programowania 
robotów, programowania druku 3D, programowania wizualnego; 

 wypracowania co najmniej 40 udokumentowanych godzin dydaktycznych 
szkoleń adresowanych do nauczycieli klas 1-3  szkół; 

 wypracowania co najmniej 60 udokumentowanych godzin dydaktycznych 
zajęć adresowanych do uczniów szkół podstawowych z zakresu logicznego 
myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, itp.; 

 umiejętności programowania w środowisku obiektowym / wizualnym; 
 znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie  

z zagranicznych edukacyjnych stron internetowych i aplikacji multimedialnych. 
 
Oferujemy: 
 

 przyjazną atmosferę pracy; 

 możliwość rozwoju zawodowego; 

 pracę w młodym, dynamicznym zespole; 

 wsparcie organizacyjne; 

 niezbędne narzędzia pracy; 

 możliwość wykazania się własną inicjatywą i autorskimi pomysłami; 

 umowę zlecenie .  

 



 

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz wypełnioną tabelę 
zamieszczoną poniżej w linku na adres: izabela.rusin@humanitas.edu.pl do dnia 10 
listopada 2016 r. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), prowadzonych przez Wyższą 
Szkołę Humanitas w Sosnowcu." 

https://wyzszaszkoahumanitas-
my.sharepoint.com/personal/krzysztof_popiol_humanitas_edu_pl/_layouts/15/guesta
ccess.aspx?guestaccesstoken=OElFCLvSh%2bK6OQg%2fwgANUuipHbZa4wot6zf6
1eoRB2g%3d&docid=088d03e6f13d845e2b5e3beeed063b0ec&rev=1&expiration=20
16-11-18T12%3a47%3a00.000Z 
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