
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE, działające od 1981 r., jest stowarzyszeniem zawodowym 
osób z wykształceniem informatycznym, a także doktorantów i studentów kierunków informatycznych oraz 
specjalistów  innych  dziedzin  pracujących  w  branży  informatycznej.  PTI  jest  organizatorem  konferencji, 
seminariów i konkursów. Realizując działania statutowe zmierzające m. in. do podniesienia poziomu wiedzy 
i umiejętności informatycznej zarządza Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowej oraz prowadzi 
Izbę Rzeczoznawców. Włączamy się w wiele inicjatyw służących propagowaniu informatyki i jej społecznych 
aspektów. 

http://www.pti.org.pl

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL

Wymagania

1. wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku menedżerskim;

2. dyspozycyjność;

3. doświadczenie w kierowaniu zespołami w ramach struktury;

4. minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim,

5. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

6. umiejętność wnikliwej oceny faktów;

7. zdolności organizacyjne i analityczne i planistyczne;

8. łatwość nawiązywania kontaktów;

9. umiejętność planowania i realizacji założeń budżetowych;

10. znajomość rynku szkoleń w branży IT;

11. doskonała organizacja pracy; 

12. samodzielność w działaniu;

13. umiejętności interpersonalne;

14. silna motywacja do pracy i zaangażowanie.

Warunki udziału w konkursie

1. Do konkursu na stanowisko Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL może przystąpić każdy spełniający 
warunki udziału i spełniający wymagania określone w tym załączniku. Członkowie Władz PTI wymienieni 
w Statucie PTI w § 13, ust.  1, ppkt.  b) do d) nie mogą pełnić funkcji  Ogólnopolskiego Koordynatora 
ECDL.

2. Do  konkursu  przystępuje  się  składając  w  siedzibie  Biura  Zarządu  Głównego  PTI  w  Warszawie, 
ul. Puławska 39/4 w terminie do 14 lipca 2009 r., aplikację składającą się z:

2.1. Cirriculum Vitae;

2.2. listu motywacyjnego,

2.3. wizji  implementacji  zatwierdzonego przez Zarząd Główny PTI modelu funkcjonowania i  rozwoju 
ECDL w Polsce,

2.4. dokładne dane kontaktowe,

2.5. oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków udziału w konkursie organizowanym 
przez Polskie Towarzystwo Informatyczne na stanowisko Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL.

3. Materiały konkursowe zawierające: model funkcjonowania i rozwoju ECDL w Polsce, zakres obowiązków 
Ogólnopolskiego  Koordynatora  ECDL,  zakres  odpowiedzialności,  zakres  uprawnień,  warunki 
wynagradzania  i  warunki  zatrudnienia  udostępniane  są  przez  Biuro  Zarządu  Głównego  wszystkim 
chętnym, którzy wyrażą taką chęć pisemnie lub zgłoszą się osobiście, pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez  kandydata  na  zachowanie  poufności  przekazywanych  przez  PTI  danych  w  formie  podpisania 
umowy  o  poufności.  Informacje  na  temat  zakresu  działania  PTI  umieszczone  są  na  witrynie 
http://www.pti.org.pl,  a informacje o ogólnych zasadach ECDL oraz obecnej strukturze organizacyjnej 
systemu certyfikacji ECDL w Polsce umieszczone są na witrynie http://www.ecdl.com.pl.

4. Konkurs na stanowisko Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL składa się z trzech etapów:

4.1 etap 1 – składania przez kandydatów aplikacji, ich oceny przez komisję konkursową i kwalifikacji 
przez tę komisję kandydatów do drugiego etapu; o zakwalifikowaniu do drugiego etapu kandydaci 

http://www.ecdl.com.pl/
http://www.pti.org.pl/
http://www.pti.org.pl/


zostają powiadomieni przez Biuro Zarządu Głównego PTI telefonicznie lub drogą e-mail, przy czym 
wymagane  jest  potwierdzenie  przez  kandydatów  przyjęcia  informacji  o  potwierdzenia  udziału 
w drugim etapie konkursu;

4.2. etap 2 – przesłuchanie przez komisję konkursową zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów, 
dyskusja  wewnątrz  komisji  konkursowej  dotycząca  kandydatów,  i wybór  jednego  z  nich 
na stanowisko Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL; w trakcie przesłuchania komisja konkursowa 
oczekiwać będzie  od każdego kandydata przedstawienia  swojego doświadczenia  i  kompetencji 
zawodowych, wizję prowadzenia działalności na stanowisku Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL 
oraz  wizję  implementacji  zatwierdzonego  przez  Zarząd  Główny  PTI  modelu  funkcjonowania 
i rozwoju ECDL w Polsce, oczekiwania finansowe oraz odpowiedzi na pytania Członków komisji 
konkursowej.

4.3. etap 3 – zatwierdzenie wyboru komisji konkursowej przez Zarząd Główny PTI.

Uzupełnieniem regulaminu konkursu jest uchwała Zarządu Głównego PTI nr 16/X/08 z dnia 12 lipca 2008 r. 
o kadencyjności Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL.

Osobie  zatrudnionej  oferujemy  samodzielne  stanowisko,  możliwość  rozwoju,  pracę  pełną  wyzwań, 
zdobywanie  nowych  umiejętności,  kontakt  z  wybitnymi  osobistościami  polskiego  i  międzynarodowego 
środowiska ICT.

Na aplikacji  prosimy o  dopisanie  klauzuli:  Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.).


