Dopiewo, 04.10.2021r.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
OPIEKUN ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII W TRZCIELINIE

I Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62 – 070 Dopiewo
II Nazwa stanowiska urzędniczego:
Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisku opiekuna w świetlicy opiekuńczo- wychowawczej z
elementami socjoterapii
III Niezbędne wymagania:
A) Wymagania stawiane kandydatowi:
• wykształcenie: wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna,
psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w
zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie
psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw
publicznych
B) Dodatkowe wymagania:
•
•
•
•

znajomość aktów prawnych dotyczących placówek opiekuńczo – wychowawczych,
umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych (MS Office) oraz
urządzeń biurowych,
kreatywność,
umiejętność podejmowania decyzji,

•
•
•
•
•
•
•

umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej oraz
wspierania rodziny,
umiejętność skutecznej komunikacji,
odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność prowadzenia zajęć świetlicowych, kulturalnych, rekreacyjnych,
umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

C) Ponadto od kandydatów oczekujemy:
• wysoka umiejętność współpracy w zespole,
•

komunikatywność, asertywność

•

odpowiedzialność za powierzone zadania, rzetelność, dokładność

•

umiejętność obsługi urządzeń biurowych

•

umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,

•

wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole.

IV Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

•
•
•

•

•

•
•

opracowanie rocznych planów pracy Świetlicy w Trzcielinie,
prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym,
opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć,
tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie
bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą
(znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo –
wychowawczych), wspieranie w trudnościach w nauce, upowszechnianie zachowań
pozytywnych, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
współpraca z instytucjami (m.in. szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami
wynikającymi z rozpoznanych problemów) oraz innymi specjalistami i osobami
prowadzącymi zajęcia dodatkowe w świetlicy,
prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy,
w tym m.in.: wykazu przepracowanych godzin sporządzanych oddzielnie dla każdego
miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających ze świetlicy.
dbanie o czystość, ład i porządek w miejscu pracy,
wykonywanie innych poleceń Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie .

V Warunki pracy na danym stanowisku:
•
•

•
•
•

forma zatrudnienia – umowa zlecenie od października
praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 – 18:00.
W okresie ferii i wakacji oraz dni wolnych od nauki dopuszcza się pracę z dziećmi w
godzinach dopołudniowych. Ostateczną decyzję co do terminu i godzin prowadzonych
zajęć w świetlicy środowiskowej podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dopiewie
miejsce pracy: Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii Trzcielin
ul. Płk. A Kopy 36
praca w pomieszczeniach świetlicy oraz poza budynkiem świetlicy
praca wymaga umiejętnego współdziałania z rodzinami/opiekunami dzieci i młodzieży
uczęszczającej do świetlicy, pracownikami socjalnymi, oraz innymi osobami, z którymi
wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy.

VI Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.
VII Wymagane dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.opsdopiewo.pl
list motywacyjny;
życiorys – CV
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb naboru,
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o
korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata
niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w
art.13a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282).

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Opiekun świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii w Trzcielinie „
należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo
Termin składania dokumentów upływa 15 października o godzinie 1530, przy przesyłkach
pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje dodatkowe
• kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
• informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie;
• informacji dodatkowych udziela Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie pod
nr tel. 61-814-80-20 oraz za pomocą poczty elektronicznej dyrektor@opsdopiewo.pl

