
 

 

 

 
 

 
  

Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli 
poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR 

Biuro Projektu: Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, 
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego31, pokój 204F 

www.turyzm.edu.pl/projekt_htr.php 

OGŁOSZENIE nr 21/Koordynator ds. staży z dn. 12.02.2015 r.  

Biuro projektu ”Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących pracy w 

sektorze HTR” realizowanego przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach 

Priorytetu VIII, Działania 8.1 PO KL i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje Koordynatora ds. staży do wykonania prac 

związanych z realizacją 3 miesięcznych staży zawodowych dla 20 Uczestników Projektu ”Przyszłość w 

turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących pracy w sektorze HTR” . 

Do zadań Koordynatora ds. staży należy: 

 Opracowanie regulaminu, umów oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji 

staży 

 Kontakt z firmami sektora HTR w celu uzgodnienia miejsca i warunków staży 

 Kontakt z uczestnikami Projektu, w celu wyboru miejsca stażu, zgodnie z analizą 

potrzeb zawodowych i kierunkiem wybranej specjalności Uczestników 

 Współpraca z Opiekunem Staży w celu opracowania Indywidualnego Programu Stażu,  

 Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie realizacji i rozliczenia staży w oparciu o 

przedstawione przez Uczestników dokumenty 

 Uczestniczenie w spotkaniach Biura Projektu. 

Wykonawca zapewnia: 

 Atrakcyjne wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie (40 godz. w miesiącu) na okres 6 

miesięcy.  

 Możliwość zdobycia doświadczenia w realizacji projektów unijnych w renomowanej 

uczelni wyższej 

 Ciekawą pracę w młodym zespole. 

Termin rozpoczęcia pracy: 1.03.2015 r. 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe 

 doświadczenie w pracy związanej z szeroko rozumianą obsługą klienta 

 doświadczenie w organizowaniu praktyk zawodowych, szkoleń lub warsztatów 

 umiejętność przygotowywania umów cywilnoprawnych 

 znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL 

 wysokie umiejętności organizacji pracy własnej 

 dyspozycyjność (praca również w weekendy) 
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Kryterium wyboru: najniższa cena – 80%, dyspozycyjność – 20% 

Oferta powinna zawierać: 

 CV 

 Formularz rozeznania cenowego załączony do ogłoszenia 

 

Oferty prosimy kierować na adres Biura Projektu:  

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 

Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ 

ul. Kopcińskiego 31,  

90-142 Łódź, tel. 42 635 46 74 

z dopiskiem: ogłoszenie/21/Koordynator ds. staży 

lub na adres mailowy: agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl 

Termin składania ofert: 20.02.2015 r. do godz. 9.00 

Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi oferentami. 

Prosimy o umieszczenie w przesłanych dokumentach następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

29.08.1997, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883 
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……………………………………. 

(miejsce i data) 

……………………………………… 

…………………………………...... 

…………………………………... 

(imię i nazwisko, adres korespondencyjny)    

  

Wycena  

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania cenowego oferuję wykonanie prac Koordynatora 

ds. staży  zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu, informuję, że cena brutto - brutto za wykonanie 

w/w zadań wyniesie:…………………………../miesiąc. 

 

Załączniki (o ile są wymagane): 

1. …………………………….   

2. …………………………….  

  

 

……………………………………………….. 

(własnoręczny podpis i/lub pieczęć) 

 


