OPIEKUN DZIECIĘCY W ŻŁOBKU
NABÓR NA STANOWISKO
W związku z uruchomieniem żłobka w ramach projektu „Żłobek szansą na aktywizację
zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług
opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 – RIT w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Jagodowej 15,
prowadzimy rekrutację na stanowisko opiekun dziecięcy.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 wykształcenie wyższe pedagogiczne kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne;
 tytuł pielęgniarka/położna;
 wykształcenie średnie lub policealne kierunkowe – opiekun dziecięcy/opiekunka dziecięca;
 wykształcenie średnie oraz 280 – godzinny kurs opiekuna/opiekunki w żłobku lub klubie
dziecięcym.
DODATKOWO:
 pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 niekaralność.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
 bardzo dobry kontakt z dziećmi, łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i dorosłymi;
 odpowiedzialność, cierpliwość, komunikatywność, kreatywność, elastyczność;
 zdolności organizacyjne;
 umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów;
 umiejętność pracy w grupie.
MILE WIDZIANE:
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 aktualne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 aktualne badanie sanitarno – epidemiologiczne;
 ukończone szkolenia z zakresu: sensoplastyki, logorytmiki, integracji sensorycznej;
 zdolności muzyczne, rytmiczne oraz plastyczno – techniczne.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem
dzieci;
 wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych;
 tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich strefach
jego rozwoju;
 organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku;
 realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka;
 prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem dzieci w żłobku;
 przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.
zgodnie z dokumentacją opracowaną dla żłobka;
 dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń żłobka oraz o jego wyposażenie;
 budowanie pozytywnego wizerunku żłobka.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 CV ze zdjęciem;
 List motywacyjny;
 Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kopie).
APLIKACJE
należy przesyłać na adres kontakt@szkrabkowo.com.pl w terminie do 22 lipca 2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 517 771 320.

