
 
 
 
 

Projekt: „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
WND-RPPD.03.03.01-20-0221/19 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w związku z realizacją projektu „Efektywne kształcenie 
zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

 
POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY NASTĘPUJĄCYCH SPECJALISTÓW: 

 
WYKŁADOWCA/TRENER 
do prowadzenia warsztatów z języka angielskiego dla programistów dla uczestników projektu „Efektywne 
kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”.  
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie 
Termin zadania: harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualne ze specjalistą; 
planowany termin realizacji: 09.2022-12.2022r.  
 
Zakres wykonywanych zadań: 

- przeprowadzenie warsztatów z języka angielskiego dla programistów; zarys programu: 1.Znajomość 
języka i terminologii związanej z  dziedziną IT.; 2. Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych, 
dyskusji na tematy związane z różnymi aspektami pracy w tej branży, rozmów z klientem, negocjacji, a 
także wygłaszania  prezentacji; 3. Techniki sporządzania dokumentów typu: oferta, e-mail, notatka 
służbowa,  list, raport zaproszenie do współpracy ,itp.; 4. Umiejętność rozumienia dokumentacji 
fachowej oraz artykułów i publikacji .; 5. Umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów dotyczących 
branży IT; 6. Powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do 
podstawowej komunikacji w środowisku pracy.  .     

- dokumentowanie warsztatów poprzez listy obecności oraz dzienniki zajęć. 
 
Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe; 
• doświadczenie zawodowe w pracy związanej z prowadzeniem zajęć dydaktycznych min. 2 lata ; 
• umiejętności interpersonalne; 
• umiejętność pracy z grupą; 
• komunikatywność; 
• odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie. 

 
Miejsce realizacji wszystkich zajęć: wyznaczone pomieszczenia w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1/1, 18-400 Łomża bądź w miejscach realizacji szkoleń. 
 
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 
ul. M. C. Skłodowskiej 1/1, 18-400 Łomża, w terminie do 05.09.2022r. do godziny 15.00. 
 
Wymagane dokumenty: 

1. Aktualne CV 
2. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej 

 
Dokumenty, które wpłyną do  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. C. Skłodowskiej 1/1, 18-400 Łomża  
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 
Złożonych ofert nie odsyłamy.  
 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi 
oferentami. 
 


