
Ogłoszenie o naborze nr l. 2020
z dnia 31.01.2020 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Gołubiu—Dobrzyniu ogłasza nabór

kandydatów na 2 wolne stanowiska w Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej

stanowiącą placówkę wsparcia dziennego.

Wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej — % etatu

1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

~ co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3 letni
staż pracy z dziećmi lub rodzina.

. wykształcenie wyższe: na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna. psychologia.
socjologia. praca socjalna. nauki o rodzinie lub na innym kierunku. którego program
obejmuje resocjalizację. prace socjalną. pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w
zakresie psychologii. pedagogiki. nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem
kwalilikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo — wychowawczej.

' nie jest i nie byla pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
ograniczona ani zawieszona.

- wypełnia obowiazek alimentacyjny-= w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
wynika z tytułu egzekucyjnego.

- nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pelni praw publicznych.

b) wskazane:

- umiejętność pracy w zespole. łatwość w komunikowaniu sie i przekazywaniu informacji.

- umiejętność organizacji czasu wolnego. zabaw i zajęć sportowych jak także pobudzanie
rozwoju zainteresowań wychowanków.

~ systematyczność. dokładność. wysoka kultura osobista. samodzielność. odpowiedzialność.
rzetelność. obowiązkowość, odporność na stres.

. zdolności animacyjne.

- zdolność szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe i kontliktowe.

~ umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.



ll. Zakres zadań:

Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

pomoc W nauce,

organizowanie czasu wolnego. zabaw i zajęć sportowych oraz rozwijanie zainteresowań

wychowanków.

organizacja zajęć socjoterapeutycznych. korekcyjnych.

realizacja indywidualnych programow korekcyjnych w szczególności terapii pedagogicznej
i socjoterapii.

organizowanie zajęć kulturalnych. sportowych. gier. imprez okolicznościowych itp.

planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy.

udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych. rodzinnych. rówieśniczych
i osobistych.

wspólpraca z psychologiem. pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny.

współpraca z instytucjami m.in. szkola, placówki medyczne. kuratorzy sądowi i innymi

placówkami wynikającymi z rozpoznawanych problemów.

prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczacej dzieci i funkcjonowania świetlicy.

praca związana ze wspóldzialanicm z dziećmi Z rodzin zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem spolecznym. uczniów szkól podstawowych. mających problem z nauką lub

wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych. wymagających opieki i wychowania poza
rodziną.

wykonywanie poleceń Dyrektora Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Kierownika

Świetlicy Socjoterapeutycznej i Srodowiskowej.

Ill. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

›

miejsce pracy: Świetlica Socjoterapcutyczna i Środowiskowa ul. Sportowa 8 . 87-400

Golub-Dobrzyń.

wymiar czasu pracy V: etatu - 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie od poniedzialku
do piątku w godzinach od 14.00 do l8.00).

7astrzega się wole zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nic przekraczający 3

miesięcy. w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczcnia zawodowego
pracownika.



IV. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny.

Curriculum vitae.

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kserokopie zaświadczeń potwierdzających (ewentualne) dodatkowe kwalifikacje .

W przypadku wyksztalcenia średniego kserokopie dokumentów potwierdzających staż
pracy z dziećmi lub rodziną.

Oświadczenia kandydata:

].

lx.)

'w.)

że niejest i nie był pozbawiony wladzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
jest mu ograniczona ani zawieszona,

że wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w
stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pelni praw
publicznych.

o niekaralności.

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku wychowawca
w świetlicy,

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacjiijuk
również na potrzeby przyszłych rekrutacji. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 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 (ogólne rozporzadzenie () ochronie danych".

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na udostępnienie nr telefonu do celów
rekrutacji.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawca

w Świetlicy Soejoterapeutycznej i Środowiskowej w Golubiu-l)obrzyniu" należy składać

do 26.02.2020r.do godziny 13:30 osobiście lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek

Polityki Społecznej 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Kilińskiego H) w godzinach pracy Ośrodka



tj. poniedzialek. środa. czwartek w godzinach od 7.30 do l5.30. wtorek w godzinach od
7.30 do 17.00. piątek od 7.30 do 14.00. biuro nr 4(decydujc data wplywu).

- Oferty. które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Gołubiu-Dobrzyniu po
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odeslane do nadawcy.

Vl. Inne informacje:

- Lista kandydatów. którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru
będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnlbnnacji Publicznej Urzędu Miasta
Golubia-Dobrzynia.

' Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.

. Dodatkowe infomacje: 56 683 54-10 do 13 wew.47.

Polityki Spd Gołubiu›l)obrzyniu

mgr Beam Merddyk—Chlebmuskn

Dyrektor
'

Frege
Ośrodka


