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Specjalista(ka) ds. szkoleń z umiejętności cyfrowych 

Postęp technologiczny przyspiesza zmiany charakteru pracy - zadania, które wykonujemy obecnie wymagają innych 
umiejętności niż kiedyś. Rozwój technologii ICT w USA i Europie Zachodniej oraz wzrost znaczenia pracy umysłowej 
pogorszył sytuację pracowników wykonujących zadania rutynowe i pracę fizyczną - ryzyko bezrobocia w tej grupie 
rośnie, a płace względne spadają. Polska nie doświadczyła jeszcze digitalizacji i automatyzacji na rynku pracy, ale 
wkrótce będzie musiała stawić czoła konsekwencjom tego globalnego trendu. Jednocześnie Polska pozostaje w tyle 
za większością krajów OECD pod względem umiejętności cyfrowych osób dorosłych. 

W ramach projektu, którego celem jest zaadresowanie problemu bezrobocia technologicznego w Polsce, poszukujemy 
osoby, która opracuje program szkoleniowy rozwoju umiejętności cyfrowych wśród osób dorosłych, w szczególności 
dla grupy wiekowej 45 i starszych.  Szkolenia będą realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych grupie 
pracowników, którzy zostali wykluczeni przez postęp technologiczny lub są zagrożeni ryzykiem bezrobocia 
technologicznego. Projekt zakłada zapewnienie wsparcia w znalezieniu nowej, stabilnej i dobrej jakościowo pracy dla 
uczestników programu. 

Wymogi: 

• udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu szkoleń i powadzeniu zawodowych z umiejętności 
cyfrowych dla osób starszych (45+) 

• znajomość Europejskiego  Certyfikatu Umiejętności Komputerowych i umiejętność wdrożenia jego 
wymogów do opracowywanych szkoleń (mile widziane posiadanie samego certyfikatu) 

• nadzór nad szkoleniami w trakcie ich realizacji (ok. 1 rok) 

• inwencja, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność 

Oferty zawierające CV prosimy o przesłanie na adres anna.sobieranska@ibs.org.pl do dnia 25 stycznia br. 

Skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu w celu realizacji 
procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 
40B/8.” 
 
Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Wiśniowej 40B/8. Dane zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji osoby na stanowisko Menedżera/Menedżerki ds. Komunikacji i 
będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika procesu rekrutacyjnego. Ma Pani/Pan 
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  
Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy rodo@ibs.org.pl lub telefonicznie +48 22 629 33 82.Posiadają Państwo prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 


