
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: 

 
Ekspert w Wydziale Egzaminów Zawodowych 

Miejsce pracy: Wrocław 

 

 

ZADANIA: 

 koordynowanie pracy zespołów krajowych i zespołów autorów opracowujących propozycje zadań i arkuszy 

egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach 

branży opieki zdrowotnej (MED) 

 koordynowanie pracy zespołów krajowych opracowujących propozycje zadań do informatorów o egzaminie 

zawodowym dla zawodów branży opieki zdrowotnej (MED) 

 współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną i innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w zakresie 

wykonywanych zadań, w tym ustalania wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych na część praktyczną egzaminu 

zawodowego wyodrębnionych w zawodach branży opieki zdrowotnej (MED) 

 współpraca z ośrodkami egzaminacyjnymi w czasie przygotowania i przeprowadzania części praktycznej 

egzaminów w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach opieki zdrowotnej (MED) 

 koordynowanie pracy zespołów egzaminatorów sprawdzających i oceniających rezultaty w formie dokumentacji 

z części praktycznej egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – według 

szczegółowego zakresu zadań na każdą sesję egzaminacyjną 

 współudział w szkoleniu członków zespołów krajowych i zespołów autorów 

 organizowanie i koordynowanie pracy egzaminatorów rozpatrujących zastrzeżenia zdających oraz rozpatrywanie 

zastrzeżeń w procedurze wglądów do materiałów egzaminacyjnych 

WYMAGANIA: 

 wykształcenie wyższe 

 stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 

 doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zakresem kwalifikacji wybranej z wyodrębnionych 

w zawodach branży opieki zdrowotnej (MED), np. na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych, 

pracownika wyższej uczelni lub pracownika innego zakładu pracy  

 wpis do ewidencji egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

 doświadczenie w pełnieniu funkcji egzaminatora egzaminu zawodowego i/lub asystenta technicznego na egzaminie 

w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach opieki zdrowotnej (MED) 

 doświadczenie w konstruowaniu i/lub recenzowaniu materiałów na egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie  

 zaangażowanie, systematyczność 

 odpowiedzialność i terminowość 

 umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu 

 cierpliwość, pozytywne i proaktywne nastawienie 

 komunikatywność 

 umiejętność pracy pod presją czasu 

 umiejętność ustalania priorytetów 

OFERUJEMY: 

 umowę o pracę w wymierzę 1 etatu lub ½ etatu 

 ciekawą pracę w miłej atmosferze 

 rozwój zawodowy 

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać do dnia 28 lutego 2020 r. na adres e-mail: kadry@oke.wroc.pl 

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają 

poufność. 

mailto:kadry@oke.wroc.pl

