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Ogłoszenie 

 
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko: 

 
KIEROWNIK PRACOWNI ds. ANALIZ WYNIKÓW EGZAMINACYJNYCH 
 
LICZBA ETATÓW:    1  W PEŁNYM WYMIARZE 

 
UMOWA:    UMOWA O PRACĘ  
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

a) wykształcenie wyższe (pedagogiczne), stopień awansu zawodowego (n-l mianowany, dyplomowany), 
lub  
wykształcenie wyższe z zakresu socjologii, statystyki, ekonomii, 
 

b) znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office (Excel, Acess), 
c) znajomość obsługi programu SPSS (Imago Pro), 
d) umiejętność wnioskowania i syntetycznego prezentowania danych, 
e) umiejętność formułowania wniosków, 
f) umiejętności organizacyjne,  
g) wysoka dyscyplina pracy, 
h) znajomość obowiązującego prawa oświatowego. 

 
 
WYMAGANIA DODATKOWE: 

a) umiejętność pracy w zespole, 
b) umiejętność pracy pod presją czasu, 
c) komunikatywność, 
d) dokładność, skrupulatność, 
e) umiejętność analitycznego myślenia, 
f) dyspozycyjność, mobilność 
g) znajomość języka obcego. 

 
 
ZAKRES ZADAŃ: 

a) opracowywanie i realizowanie badań ilościowych, opracowywanie analiz statystycznych, 
b) przygotowywanie analiz wyników egzaminów, raportów i sprawozdań z przeprowadzonych 

egzaminów, 
c) opracowywanie różnorodnych materiałów szkoleniowych, informacyjnych dotyczących wyników 

egzaminów zewnętrznych, 
d) organizowania procesu obserwacji przebiegu sprawdzianu oraz egzaminów w szkołach i placówkach 

oświatowych, wydawania upoważnień, analizowania wyników prowadzonych obserwacji, opracowania 
raportów podsumowujących proces obserwacji, 

e) terminowe wykonywanie pracy zgodnie z zakresem obowiązków. 
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

a) kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie, 
b)    list motywacyjny, 
c)    kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej OKE, 
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
            Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „NABÓR NA STANOWISKO 
KIEROWNIK PRACOWNI ds. ANALIZ WYNKIÓW EGZAMINACYCJNYCH na adres: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA 
w POZNANIU ul. GRONOWA 22;  61-655 POZNAŃ do dnia 31 stycznia 2017 r.  
 
OTWARCIE OFERT: KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA FORMALNE, KTÓRZY PO ANALIZIE OFERT ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI DO 

KOLEJNEGO ETAPU NABORU, BĘDĄ POWIADOMIENI O TERMINIE JEGO PRZEPROWADZENIA. 
 
OFERTY NADESŁANE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE PO PRZEPROWADZENIU NABORU. 
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL (61) 85-40-196. 


