
OFERTA PRACY 

Wydział: Wydział Egzaminów Zawodowych 

Stanowisko: starszy specjalista 

Wymiar etatu: 1/1 

Główne 
obowiązki: 

 organizowanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i 
zawodowych egzaminów eksternistycznych, 

 organizowanie i koordynowanie pracy zespołów egzaminatorów, 

 organizowanie procesu próbnego zastosowania zadań(sporządzanie 
zestawień i analiz wyników); 

 weryfikowanie wniosków dotyczących udzielania szkołom, placówkom, 
pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe 
upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przydziałem; 

 weryfikowanie zabezpieczenia szkół, placówek, pracodawców i podmiotów 
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe w materiały i  surowce 
niezbędne dla przeprowadzenia egzaminów zawodowych w danej sesji, 
zgodnie z przydziałem; 

 prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem i 
przeprowadzaniem egzaminów; 

 wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminów zawodowych; 

 współpraca z kuratorem oświaty właściwym ze względu na zasięg terytorialny 
Komisji oraz dyrektorami szkół i organami prowadzącymi te szkoły w sprawach 
związanych z przeprowadzaniem egzaminów; 

Wykształcenie:  wyższe 

Wymagania 
konieczne: 

 ukończona forma doskonalenia z zakresu pomiaru dydaktycznego, 

 biegła obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) w tym pracy na 
platformach internetowych, 

 znajomość przepisów prawnych dotyczących warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminów zawodowych; 

Wymagania 
pożądane: 

 posiadane przygotowanie pedagogiczne, 

 doświadczenie w zakresie konstruowania propozycji zadań egzaminacyjnych 
do egzaminu zawodowego, 

 doświadczenie w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów 
zawodowych; 

Wymagane 
dokumenty 

i oświadczenia 

 życiorys i list motywacyjny, 

 kwestionariusz osobowy, 

 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone 
kursu lub szkolenia, 

 kserokopii świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie 
i staż pracy, 

 oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej 
zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie do 15 marca 2017 r. do: 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 
Pl. Europejski 3 
00-844 Warszawa 
z dopiskiem: „Oferta pracy WEZ” 
Inne informacje: Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje: 22 457 03 28 

 


