Urząd Miejski
w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.
poszukuje osób chętnych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą
w charakterze Opiekuna świetlicy środowiskowej w Kołacinie, Książu Wlkp., Mchach,
Zaborowie i Włościejewkach
na podstawie umowy zlecenie

Miejsce realizacji umowy zlecenia:
Świetlica środowiskowa w Kołacinie, gm. Książ Wlkp.
Świetlica środowiskowa w Książu Wlkp., gm. Książ Wlkp.
Świetlica środowiskowa w Mchach, gm. Książ Wlkp.
Świetlica środowiskowa w Zaborowie, gm. Książ Wlkp.
Świetlica środowiskowa we Włościejewkach, gm. Książ Wlkp.

Czas realizacji umowy zlecenia:
 od momentu zawarcia umowy do 30 czerwca 2019 r.
 2 dni w tygodniu po 3 godz. (popołudniami).
Zakres obowiązków Zleceniobiorcy:
 sprawowanie opieki i prowadzenie z dziećmi i młodzieżą (z rodzin dysfunkcyjnych)
zajęć o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, integracyjnym i profilaktycznym
w formie warsztatów,
 prowadzenie dziennika zajęć i sprawozdawczości,
 utrzymanie ładu i porządku w świetlicy i na terenie przyległym do niej,
 przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.
Wymagania, jakie winien spełnić Zleceniobiorca:











posiadać obywatelstwo polskie,
mieć zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem,
cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
posiadać wykształcenie min. średnie (preferowane pedagogiczne, artystyczne,
sportowe)
być komunikatywnym, dyspozycyjnym, sprawnym manualnie, posiadać umiejętności
organizacyjne, zdolności pedagogiczne,
być odpowiedzialnym, sumiennym, i obowiązkowym,
posiadać wysoką kulturę osobistą,
mile widziane doświadczenie pracy z dziećmi/ młodzieżą,
prawo jazdy kat. B (ze względu na możliwość dojazdu do świetlicy).
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Wymagane dokumenty:
 życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) – podpisany własnoręcznie,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie – na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego - danych osobowych zgodnie z art. 6. RODO i ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wraz z podpisaną
klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (druk dostępny na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. )
 list motywacyjny,
 kwestionariusz osobowy,
 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje
i umiejętności,
 oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub
przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11 a z
dopiskiem na kopercie: „ Opiekun świetlicy środowiskowej w ……….” w terminie do 31
sierpnia 2018 r.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 28 22001 w. 30 lub w siedzibie Urzędu
Miejskiego pokój nr 2.

Książ Wlkp., 16 sierpnia 2018 r.

Burmistrz Książa Wlkp.
/-/ Teofil Marciniak
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