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ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA STANOWISKO TRENERA EDUKACJI W PLENERZE 

CENTRUM INNOWACYJNEJ EDUKACJI 

 

Proszę o uzupełnienie poniższych punktów, zapisanie dokumentu w formacie pdf i odesłanie 
go na adres: jdorosz@ciedu.eu  

W razie trudności, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 796-107-189 - Kuba Dorosz – Koordynator 
Zespołu Trenerów Edukacji w Plenerze CIE. 

 

1. Data wypełnienia zgłoszenia: 

2. Imię i nazwisko: 

3. Rok urodzenia: 

4. Miejsce zamieszkania (miejscowość, województwo): 

5. Numer telefonu: 

6. Adres e-mail: 

7. Ewentualne media społecznościowe  (fakultatywnie): 

8. Wykształcenie (proszę wymienić chronologicznie wstecz ukończone studia oraz wszelkie kursy 

i zdobyte uprawnienia, w tym kurs prawa jazdy): 

9. Obecnie wykonywany zawód: 

10. Doświadczenie zawodowe: 

11. Trener edukacji w plenerze pracuje wyjazdowo, w ramach tygodniowych obozów (+dni 

przygotowawcze, stanowią łącznie okres 9 dni pracy). Proszę opisać swoją dyspozycyjność 

(elastyczność czasową) w zakresie zobowiązań zawodowych oraz rodzinnych, np. w skali 

miesiąca i/lub w skali roku (sezonów): 

12. Ewentualne inne ważne informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, pracy, rozwoju 

osobistego, aktywności społecznej (fakultatywnie): 

13. Zainteresowania (możliwie precyzyjnie): 
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14. Ewentualne doświadczenie w aktywnościach outdoor (fakultatywnie): 

15. Proszę opisać czym zainteresowało Cię stanowisko trenera edukacji w plenerze i dlaczego na 

nie aplikujesz: 

16. Inne informacje, którymi chcesz się z nami podzielić: 

 

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016) Administratorem jest 

Centrum Innowacyjnej Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Reymonta 52. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Masz prawdo do wglądu do swoich danych i masz możliwość ich 

poprawiania.  

Twoje dane zostaną usunięte po terminie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Masz prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. 


