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Dołącz do naszego Zespołu! 

Nabór do pracy na stanowisko Trenera Edukacji w Plenerze CIE 
 
 
 

Interesuje Cię praca z ludźmi zorientowana na rozwój osobisty i pogłębianie umiejętności społecznych? Czy 

ważne jest dla Ciebie wspieranie subtelnego procesu przezwyciężania trudności – zarówno tych, które 

dotykają życia codziennego, jak również wyzwań związanych z kilkudniową, pieszą wędrówką przez las? 

Jeżeli tak, zapraszamy Cię do zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko: 

Trenera Edukacji w Plenerze CIE. 
 
 
 

Do pracy na tym stanowisku możesz zgłosić się wypełniając trzy poniższe kroki: 

 
Krok pierwszy 

 
Przemyśl, czy posiadasz wewnętrzną dojrzałość, stabilność emocjonalną oraz otwartość, by pracować 

z grupą ludzi nieprzerwanie przez kilka dni, w trakcie turystycznej wycieczki w las, jednocześnie; 

 

• nie oceniając ludzi, lecz co najwyżej odnosząc się do ich zachowań, 

• budując koleżeńską relację i zaufanie, 

• okazując cierpliwość i empatię, 

• pozostając przy tym sobą (będąc autentycznym) 

 
 

Przemyśl również, czy jesteś dostatecznie mobilna/-ny oraz czy dysponujesz odpowiednią ilością czasu, 

który możesz przeznaczyć na około 9-cio dniowe cykle pracy. Wyprawa turystyczna z Uczestnikami trwa 

7 dni. Praca trenera rozpoczyna się zwykle dzień lub dwa dni wcześniej. Po zakończonej wyprawie i 

pożegnaniu grupy, na trenerów czekają rozmaite zadania wewnętrzne oraz dokumentacja do 

wypełnienia. 

 

Szczegółowe terminy pracy w ramach leśnych wypraw, planowanych na rok 2021 oraz w latach 

późniejszych, są każdorazowo analizowane podczas odpraw w gronie trenerów. To pozwala wspólnie 
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stworzyć grafik pracy, możliwy do jak najlepszej realizacji. Sezon pracy rozpoczyna się w połowie marca 

i trwa do końca listopada. 

 

Krok drugi 

 
Sprawdź swój kalendarz na najbliższe miesiące. W tym czasie dla osób, które pomyślnie odbędą 

rozmowę rekrutacyjną, przeprowadzimy szkolenie przygotowawcze w ramach Akademii Trenerów CIE. 

Po jego ukończeniu będziesz mogła/mógł podjąć pracę w ramach naszych przedsięwzięć edukacyjnych 

realizowanych w lesie. 

1. Rozmowy rekrutacyjne prowadzone będą w formie on-line, w terminie 31 maja – 2 czerwca 
2021 r. 

 

 
2. Część I Akademii Trenerów nastąpi w dniach 11 – 13 czerwca 2021 r. Zbiórka uczestników i 

prowadzących szkolenie przewidziana jest już 10 czerwca w godzinach wieczornych. Szkolenie 

odbędzie się na Warmii w rejonie Olsztyna. Szczegółową lokalizację wskażemy mailowo wraz z 

wszelkimi informacjami organizacyjnymi i logistycznymi. 

 

 
3. Część II Akademii Trenerów nastąpi w dniach 29 czerwca – 4 lipca 2021 r. W tym przypadku 

również należy zarezerwować sobie dzień wcześniejszy na dojazd do miejsca szkolenia oraz 

zbiórkę przewidzianą na godziny wieczorne tj. w dniu 28 czerwca br. 

 
 

4. Część III Akademii Trenerów nastąpi w dniach 16-18 lipca 2021. Jak opisano wyżej, zbiórka w 

miejscu szkolenia dnia 15 lipca wieczorem. Spotkanie szkoleniowe połączone będzie z ogólną 

odprawą całego zespołu trenerów przed rozpoczynającym się sezonem wypraw, w ramach 

której powstanie między innymi zarys harmonogramu pracy na kolejne miesiące. 

 
 
 

Krok trzeci 
 
 

Pobierz dokument „Zgłoszenie kandydata”, odpowiedz na zawarte w nim pytania i odeślij na wskazany adres 

mailowy. Spodziewaj się kontaktu telefonicznego z propozycją terminu rozmowy rekrutacyjnej on- line. 

Wypełnienie dokumentu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych 
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osobowych wyłącznie na cele rekrutacji na stanowisko Trenera Edukacji w Plenerze Centrum 

Innowacyjnej Edukacji. 

 
 
 

Ważne informacje: 

  

- Opisane w kroku drugim etapy szkolenia w ramach Akademii Trenerów odzwierciedlają proces rekrutacji, 

który jest kilkustopniowy. Decyzja Zarządu CIE o przyjęciu Kandydata do grona trenerów i rozpoczęcie 

formalnego toku zatrudnienia nastąpi po część II szkolenia. Do tego czasu wszyscy pozostawiamy sobie 

przestrzeń aby poznać się i przekonać o zasadności podjęcia współpracy. 

 

 

- Musisz być przygotowana/-ny do poniesienia we własnym zakresie kosztów związanych z dojazdem na 

nasze szkolenia, ewentualnie kosztem uzupełnienia indywidualnego wyposażenia biwakowego. Koszt 

szkolenia jako takiego (w tym wyżywienia, materiałów szkoleniowych) ponosi CIE. 

 

 

- Szczegółowe  miejsca  realizacji  szkoleń  wskażemy  bliżej  terminu  ich  realizacji.  Obecnie  należy przyjąć, 

że  wszystkie trzy części  Akademii  Trenerów odbędą się na  Warmii, w okolicach Olsztyna. 

 

 

- Szkolenie w znacznym stopniu realizowane będzie w formule outdoor, to znaczy, że większość noclegów 

nastąpi w lesie, we wspólnie przygotowanym obozowisku. Każdy uczestnik Akademii Trenerów musi 

posiadać własny namiot, śpiwór, karimatę, plecak, latarkę czołową, odpowiednią odzież, przybory 

higieniczne i kuchenne (miska/menażka, sztućce, kubek). Do każdej z części Akademii Trenerów wszyscy 

Kandydaci otrzymają mailowo listę szczegółowo opisującą, co należy spakować. 

W wyjątkowych przypadkach związanych z istotnym brakiem sprzętowym, prosimy o wcześniejsze 

zgłoszenie tego faktu - postaramy się pomóc i użyczyć sprzęt należący do CIE, o ile pozwoli na to 

harmonogram pracy z grupami odbywającymi wyprawy w ramach naszych projektów. 

 
 

- Nie wymagamy od Kandydatów posiadania jakichkolwiek umiejętności niezbędnych do bezpiecznego 

funkcjonowania i radzenia sobie w lesie. Wszystko co niezbędne w tym zakresie, stanowi
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między innymi tematykę praktycznego szkolenia w ramach Akademii Trenerów. Naszej działalności nie 

należy mylić z survivalem – działamy w terenie posiadając odpowiedni sprzęt turystyczny oraz zapas 

wody, żywności i opału. 

 
- Wszystkie osoby uczestniczące w Akademii Trenerów objęte zostaną stosownym ubezpieczeniem. 

 
 

Serdecznie zapraszamy do składania zgłoszeń i nawiązania z nami kontaktu. 

Jeżeli nie jesteś zainteresowana/-ny naszą propozycją współpracy, ale znasz kogoś, kto posiada 

dar pracy z człowiekiem i nie straszny mu las o każdej porze roku, prosimy – poleć nas . 

 
 
 

Kuba Dorosz 

 
Koordynator zespołu Trenerów Edukacji w Plenerze CIE 
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