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KOMENDANT  
 CENTRUM  SZKOLENIA  SIŁ  POWIETRZNYCH  
OGŁASZA NABÓR  NA STANOWISKO PRACY 

Lektor języka angielskiego                                                            
 

1.  Wymagania niezbędne: 
  

a. Wykształcenie 
 
-  wykształcenie wyższe magisterskie – filologia angielska 
 

2.  Wymagania dodatkowe: 
 

a. dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego technicznego oraz 
militarnego; 

b. znajomość Porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 6001; 
c. umiejętność pracy ze słuchaczami;  
d. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach, 
e. umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów; 
f. gotowość do stałego samokształcenia; 
g. wnikliwość i rzetelność. 

 
 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

a. terminowe i zgodne z programami kształcenia prowadzenie procesu  
    dydaktyczno-wychowawczego ze słuchaczami kursów; 

b. opracowanie i aktualizacja programów kształcenia; 
c. udział w pracach komisji egzaminacyjnych oraz zespołach zadaniowych – także 

poza miejscem zamieszkania; 
d. prowadzenie i udział w wybranych elementach pracy metodycznej Lektoratu, 
e. opracowywanie pomocy dydaktycznych dla słuchaczy kursów; 
f. systematyczna rozbudowa warsztatu dydaktycznego; 
g. prowadzenie bieżącej dokumentacji szkoleniowej; 
h. przygotowanie materiałów do sprawdzianów i egzaminów; 
i. wykonywanie tłumaczeń na potrzeby lektoratu; 
j. prowadzenie konsultacji dla słuchaczy, w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

 
 

4.  Wymagane dokumenty: 
 

a. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wzór znajduje 
się na stronie - www.cssp.wp.mil.pl (zakładka: POZOSTAŁE →DOKUMENTY DO 
POBRANIA →REKRUTACJA),  

b. podanie o pracę (list motywacyjny);  
c. curriculum vitae; 
d. kserokopie świadectw pracy (w przypadku, gdy jest to niezbędne do 

wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, 
udokumentowania stażu pracy); 

e. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 
f. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; 
g. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;  

http://www.cssp.wp.mil.pl/
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h. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji, zgoda 
na przetwarzanie danych osobowych w CSSP w zakresie rekrutacji oraz 
oświadczenie kandydata o formie trwałego usunięcia dokumentów aplikacyjnych 
znajdują się na stronie internetowej CSSP: www.cssp.wp.mil.pl (zakładka: 

POZOSTAŁE →DOKUMENTY DO POBRANIA →REKRUTACJA). 
 
5.  Wymagane dokumenty należy składać: 
 

a. osobiście w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych  w Koszalinie ul. Wojska  
Polskie 66  75-901 Koszalin – Kancelaria Jawna; 

b. wysłać pocztą w teczce lub kopercie zaopatrzoną dopiskiem:  
„Dotyczy naboru na stanowisko lektora języka angielskiego” w terminie  
do dnia 05.08.2021 r. do godz. 15.00 (termin ostateczny  wpływu dokumentów 
do Kancelarii jawnej), aplikacje, które wpłyną powyżej wymienionym terminie 
nie będą rozpatrywane. 

 
  6. Informacje dla kandydatów: 
 

a. umowa na czas określony od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.   
w pełnym wymiarze czasu pracy;  

b. możliwość kontynuacji umowy o pracę od dnia 01.01.2023 r.   
 
 
 

                                                                      KOMENDANT 

 

                                                                płk  Józef TREJDER 
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