Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem
ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne
tel. 533 121 324
e-mail: cwrid@czarne.pl
NIP 8431618559 REGON 380184149

KIEROWNIK CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
pedagoga w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6
Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych
(projekt zintegrowany)
I. Kandydat/ka przystępujący/ca do naboru winien/na spełniać następujące wymagania:
1.
2.
3.
4.
5.

Wykształcenie wyższe pedagogiczne
Dyspozycyjność, punktualność.
Komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość.
Kreatywność w działaniach. umiejętność pracy w zespole, samodzielność.
Cechy charakteru: pogodna/ny, opanowana/ny, spokojna/ny, wrażliwa/wy.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. zapewnienie pomocy w nauce
2. prowadzenie zajęć sportowych, artystycznych – rozwijających pasję u uczestników
3. prowadzenie dokumentacji uczestnika projektu,
4. przekazywanie informacji osobom pracującym w projekcie,
5. oznaczanie projektu,
6. zbieranie danych i innych dokumentów od uczestników projektu,
7. zbieranie danych osobowych od uczestników projektu,
8. archiwizacja dokumentów po zakończeniu realizacji projektu,
9. stały kontakt z Kierownikiem Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
10.

uczestnictwo w zebraniach zespołu projektowego,

11.

przygotowanie dokumentów przekazywanych Uczestnikom Projektu,

12.

prowadzenie działań upowszechniających projekt,
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III Wymagane dokumenty:
1. CV kandydata/ki wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, dane
kontaktowe.
2. Oświadczenie kandydata/ki o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie kandydata/ki o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy
taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego
4. Oświadczenie kandydata/ki dotyczącej pozbawienia władzy rodzicielskiej (nie jest i nie
była) oraz że nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
5. Oświadczenie kandydata/ki o stanie zdrowia pozwalajacym na zatrudnienie na określonym
stanowisku
6. Kserokopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata/kę.
7. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
Wszelkie kserokopie składanych dokumentów muszą być przez kandydata/kę własnoręcznie
potwierdzone o ich zgodności z oryginałem i opatrzone datą oraz podpisem.
Z kandydatami/kami wyłonionymi w drodze naboru zostanie przeprowadzona rozmowa
kwalifikacyjna. Wyłonieni kandydaci/tki zostaną zatrudnieni na umowę o pracę.
IV Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem
oraz dopiskiem: „nabór na stanowisko pedagoga w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka”
należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330
Czarne, w terminie do 27 czerwca 2018 r. do godz. 12.00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się
w dniu 28 czerwca 2018r od godz. 8.00
Informacja o wynikach naboru dostępna będzie na stronie internetowej www.czarne.pl w zakładce
BIP.

