OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA DZIECIĘCEGO
W CENTRUM WSPARCIA RODZIN W PELPLINIE
z dnia 08 sierpnia 2022 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie ogłasza nabór na
stanowisko
OPIEKUNA DZIECIĘCEGO

1. Nazwa i adres jednostki:
Realizator projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie, ul. Plac Grunwaldzki 7/1, 83-130
Pelplin
2. Określenie stanowiska:





zatrudnienie na stanowisku opiekuna dziecięcego
umowa o pracę na czas określony,
zatrudnienie na pełen etat,
równoważny system czasu pracy

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
opiekunem dziecięcym może być osoba, która:







ukończyła szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub
pielęgniarki albo ukończyła studia pedagogiczne, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2022 poz 447),
nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
jej zawieszona ani ograniczona;
wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do
niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;

5. wymogi pożądane:



znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej,
wysoka kultura osobista




znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
kreatywność

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:








opieka nad dziećmi przebywającymi w placówce.
organizacja czasu wolnego, w tym zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania
dbanie o zasoby placówki oraz przygotowywanie poczęstunku dla dzieci.
organizacja pracy placówki.
współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki (w tym organizacja
zajęć).
zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników
placówki.
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych
zajęciach.

7. Wymagane dokumenty:





CV;
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy
zawodowej;
klauzula zgody i informacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia;
oświadczenia kandydata stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 17 sierpnia 2022 r. do godziny
13:00:
- bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie lub
- pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Plac
Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin.
9. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pelplinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 58 536 12 47 (wew 22)

