Projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Częstochowa, dn. 25 lipca 2017 r.

Ogłoszenie
Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie prowadzi rekrutację pracowników
na stanowisko młodszego opiekuna dziecięcego /
młodszej opiekunki dziecięcej do nowo otwieranych grup w ramach Projektu
w Żłobku przy ul. Sportowej 34a (dzielnica Wrzosowiak).

Miejsce pracy:


stanowisko w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a (dzielnica Wrzosowiak).

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Forma zatrudnienia: umowę o pracę na czas określony
WYMAGANE KWALIFIKACJE:


wykształcenie wyższe pedagogiczne kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne,



tytuł pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej,



wykształcenie średnie lub policealne kierunkowe – opiekun dziecięcy / opiekunka dziecięca,



wykształcenie średnie oraz 280 - godzinny kurs opiekuna/opiekunki w żłobku lub klubie
dziecięcym.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:








Znajomość - Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Bardzo dobry kontakt z dziećmi.
Chęć nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji.
Odpowiedzialność, cierpliwość, komunikatywność, kreatywność, elastyczność.
Umiejętność pracy w grupie.
Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów.
Zdolności organizacyjne.
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Mile widziane – podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:




















zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom;
zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie;
wspomaganie rozwoju dzieci;
zgłaszanie niepokojących objawów u dzieci;
pomoc przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, takich jak: przewijanie dzieci,
wysadzanie, układanie do snu, karmienie itp.
utrzymywanie w należytym stanie i czystości sprzętu, zabawek i bielizny grupy dziecięcej;
nakrywanie do stołu, porcjowanie posiłków, pomoc podczas karmienia dzieci;
codzienne słanie leżaków oraz zmiana bielizny pościelowej;
wietrzenie sal i innych pomieszczeń dziecięcych danej grupy oraz sprawdzanie temperatury
pomieszczeń;
dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń grupy;
pomoc w organizowaniu dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu;
pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci;
prowadzenie wymaganej dokumentacji;
dbanie o porządek i wystrój pomieszczeń żłobkowych;
przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.,
znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków;
dbałość o wyposażenie;
podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
budowanie pozytywnego wizerunku żłobka oraz realizacja misji i wizji zespołu, standardów
opieki w żłobku oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie.
WYMAGANE DOKUMENTY:



CV ze zdjęciem,



list motywacyjny,



kserokopie referencji, świadectw pracy, dyplomów i innych dokumentów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe,



oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,



oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,



kserokopia aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych.
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Rekrutacja pracowników trwa od 25.07 do 14.08 2017r.
Aplikacje należy składać w zamkniętej kopercie w Żłobku Miejskim „Reksio”
przy Al. Armii Krajowej 66a w Częstochowie od poniedziałku do piątku w godzinach
8:30-15:30 w wyżej wyznaczonym terminie.
Na kopercie należy zamieścić opis:
Aplikacja na stanowisko młodszego opiekuna dziecięcego / młodszej opiekunki dziecięcej
Projekt „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 ” ul Sportowa 34a .
Informujemy, że dokumenty niekompletne oraz złożone w nieodpowiedniej formie nie będą
podlegały rozpatrzeniu.
Kandydaci / kandydatki, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę
kwalifikacyjną.
O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie.
Odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje
pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
Informacja o końcowym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie.
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