
Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko 

Nazwa stanowiska pracy: wychowawca
Forma i rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę (zastępstwo)
Wymiar zatrudnienia: niepełny (czas pracy do uzgodnienia)
Miejsce wykonywania pracy – Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy, ul. Bracka 16 
i Środowiskowe Centrum Integracyjno – Profilaktyczne, ul. B.Chrobrego 13

I. WYMAGANIE NIEZBĘDNE
- wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym,
- kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć na stanowisku wychowawcy,
- doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko,
- nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE
- umiejętność prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
- wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
- wysoka kultura osobista,
- samodzielność w działaniu i wykazywanie własnej inicjatywy,
- odporność na stres,
- umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z wychowankami i ich rodzicami.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

- przygotowanie programu i scenariuszy zajęć, planu pracy na dany rok,
- prowadzenie indywidualnych zajęć wspierających wychowanków z trudnościami w funkcjonowaniu   
społeczno – emocjonalnym,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć, 
- współpraca z kadrą pedagogiczną przy realizowanych projektach w ramach działalności placówki (festyny, 
spotkania z rodzicami itp.) oraz innych przydzielonych zadań.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie dyplomu),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopia dowodu osobistego
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy    
  się przeciwko niemu postępowanie karne, 
- oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska 
nie jest zawieszona ani ograniczona,
- oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w 
stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego



Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTOW

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie (pok. nr 7) Świetlicy Terapeutycznej
Nr  1  w  Legnicy,  ul.  Bracka  16  w  terminie  do  30  listopada   2016r.  do  godz.  15.00  
w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: Nabór na stanowisko „Wychowawca - zastępstwo”.
Dokumenty,  które  wpłyną  do  Świetlicy  Terapeutycznej  Nr  1  po  upływie  w/w  terminu,  nie  będą
rozpatrywane.
Rozmowa kwalifikacyjna dla osób spełniających podane wymagania odbędzie się w dniu 01.12.2016r. 
o godz. 14:00 bez uprzedniego powiadamiania (ul. Bracka 16, pok. nr 8). 

Dyrektor
Świetlicy Terapeutycznej nr 1
w Legnicy


