PILCH ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY PILCH
informuje o naborze na stanowisko Ekspert ds. metodyki i metodologii edukacji

Firma PILCH ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY PILCH w związku z
realizacją projektu „Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i
wczesnoszkolnych”(umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0446/19-00) poszukuje
pracownika na stanowisko „Ekspert ds. metodyki i metodologii edukacji”.
Warunki zatrudnienia:
- forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo w okresie od 9.10.2020 r. do 31.08.2021 r.;
- wymiar etatu: ½ etatu;
- miejsce pracy: PILCH ROMAN ZPH. PILCH, ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń - Pracodawca
umożliwia wykonywanie pracy zdalnej).

Zakres obowiązków:
1. Aktualizacja założeń do metody nauczania do pomocy dydaktycznej w zakresie
metodycznym (etap edukacji wczesnoszkolnej).
2. Współpraca z jednostkami uczestniczącymi w badaniu.
3. Przygotowanie i tworzenie opisów merytorycznych dla opracowanych produktów w
zakresie wymagań metodycznych oraz w zakresie ew. udoskonaleń opracowanych
produktów po przeprowadzonych wstępnych badaniach oraz testach.
4. Optymalizacja założeń projektowych i bieżących wyników walidacji.
5. Opracowanie wymagań metodycznych, wymagań edukacyjnych, wymagań w zakresie
parametrów funkcjonalnych, tworzenie oraz aktualizowanie opracowania (etap edukacji
wczesnoszkolnej).
Wymagania niezbędne – kandydatem na wymienione stanowisko może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie minimum wyższe pedagogiczne oraz z zakresu informatyki;
2) doświadczenie w nauczaniu informatyki z elementami programowania w matematyce
min. 6 lat;
3) doświadczenie w zakresie metodyki w technologii informacyjnej i multimediach w
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej min. 5 lat;
4) doświadczenie z korzystania z narzędzi do nauczania zdalnego.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:
1) życiorys w formie CV;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz
doświadczenie zawodowe.
W życiorysie należy podać numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail w celu
umożliwienia powiadomienia o wynikach prowadzonego naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty

aplikacyjne

można

składać

do

dnia

7

października

2020

r.

(o zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do firmy PILCH ROMAN
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY PILCH, ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń):
1) osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Ekspert ds.
metodyki i metodologii edukacji”.
2) na adres korespondencyjny zamawiającego: Pilch Roman Zakład ProdukcyjnoHandlowy Pilch Ul. Fabryczna 36,43-450 Ustroń z dopiskiem: „Oferta na stanowisko
Ekspert ds. metodyki i metodologii edukacji”.
3) e-mailem na adres: monika@pilchr.pl
Osoba do kontaktu: Monika Marek; adres email: monika@pilchr.pl

