
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Smyków zatrudni na umowę zlecenie osobę z mimmum wykształceniem

średnim na stanowisko: OPIEKUN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZYŁOGACH

I. Określenie stanowiska:

Stanowisko: opiekun świetlicy wiejskiej w Przyłogach

Rodzaj umowy: umowa zlecenie - 20 godzin w tygodniu (5 dni x 4 godziny)

II. Niezbędne wymagania:
a) wykształcenie minimum średnie
b) umiejętność obsługi komputera,
c) obywatelstwo polskie oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
e) doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą

ill. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętności organizacyjno - menadżerskie,
c) koncepcja pracy na stanowisku: opiekun świetlicy wiejskiej

d) posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

- kierowanie świetlicą wiejską, organizacja życia kulturalnego na wsi
- planowanie, organizowanie, prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych z dziećmi,
młodzieżą oraz z osobami starszymi,

- organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- organizowanie zajęć dla dorosłych mieszkańców
- nadzór nad pomieszczeniami świetlicy oraz dbałość o powierzone mienie

v. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) życiorys - curriculum vitae
3) koncepcja działania świetlicy
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Smykowie w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26 czerwca 2012 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem
oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Opiekun Świe li y Wiejskiej
w Przyłogach". / p
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