
OGŁOSZENIE O NABORZE  
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

W RUDZIŃCU 
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu poszukuje 
 kandydatów do realizacji programu profilaktycznego z dziećmi w świetlicy środowiskowej 

w  miejscowości Chechło 

 

Praca będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia 
– przewidywany okres zatrudnienia 1.05 – 31.05.2015 r. 

 
Przewidywany wymiar godzin: 3 do 5 godz.  w tygodniu w godzinach popołudniowych. 

 
1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC KANDYDATÓW: 
 
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca 

socjalna lub 
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi 

oraz  doświadczenia w pracy z dziećmi,  
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.  
d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
f) umiejętność podejmowania decyzji, 
g)  zdolność i otwartość na komunikowanie się, 
h)  poczucie odpowiedzialności. 
  
  
2. WYMAGANIA PORZĄDANE: 
a) wysoka kultura osobista, 
b) umiejętność prowadzenia pracy z dziećmi, w szczególności z dzieckiem trudnym, 
c) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, 
d) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami 

i instytucjami, 
e) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, 
f) kreatywność, odporność na stres, 
g) nieposzlakowana opinia 
  
 3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ ASYSTENTA: 
 

a) Prowadzenie profilaktycznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi w miejscowości 
Chechło.  

b) Współpraca z asystentem rodziny oraz pracownikami socjalnymi w zakresie 
obserwowanych zagrożeń u podopiecznych 

c) Opieka na dziećmi podczas Rodzinnego Gminnego Dnia Dziecka w Rudzińcu.  
  
4.Wymagane dokumenty 
 
a) życiorys (CV), 
b) list motywacyjny, 



c) kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzające zdobyte 
wykształcenie lub ich odpisy (oryginały do wglądu na żądanie)  

d)  kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania 
oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy (oryginały do wglądu na 
żądanie), 

e)  inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, 
referencje, 

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna dzieci  
g)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do 

czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych, 
, 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec   

lub przesłać na powyżej wskazany adres z dopiskiem: 
 

" Świetlica Chechło", 
w terminie do dnia 27.04.2015 r. do godz. 15.00. 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  
 

Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 32 4000 770  
w godzinach 8.00 – 13.00 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpłynięcia oferty do sekretariatu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu.  

Kierownik OPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów oraz nie 
wybrania żadnego z nich.  

 

Kierownik OPS Rudziniec 

Małgorzata Szymańska  

 


