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 OGŁOSZENIE 

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgów 
        ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy 

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgów 
w związku z realizacją projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim 

WYCHOWAWCA  W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie 

ogłasza otwarty i konkurencyjny 
nabór na 1 wolne stanowisko pracy – wychowawca 

w ognisku (1/2 etatu) 
Umowa o pracę, na czas określony, od marca 2017r. do 31.12.2018r. 
Wymagania niezbędne: 
a) wykształcenie wyŜsze: 
- na 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 lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu 
pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, 
-co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staŜ pracy z dziećmi 
lub rodziną, 
b)  co najmniej 1 rok staŜu pracy 
c) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., Ŝe osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy  
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona, 
d) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku 
do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, 
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych, 
g) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określone stanowisko, 
h) posiadanie nieposzlakowanej opinii. 
Wymagania dodatkowe: 
Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawcy powinna: 
a) posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, 
b) posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną, 
c) posiadać zdolności animacyjne, 
d) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, 
cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, 
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umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach 
kryzysowych i konfliktowych. 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje 1/2 wymiaru czasu pracy  
a) prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieŜy ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci zagroŜonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin 
ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne, 
b) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci, 
c) współpraca z psychologiem, terapeutą w zakresie realizowanych zajęć  
d) współpraca z instytucjami (m.in. szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi 
i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów), 
e) planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy, 
f) pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć 
sportowych i rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy, 
g) prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy, 
h) wykonywanie innych poleceń kierownika Ośrodka 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
a) praca wykonywana w wymiarze ½ etatu w godzinach popołudniowych, 
b) miejsce pracy: budynek parterowy, budynek dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 
c) praca w pomieszczeniach placówki w budynku Domu Kultury w Sławsku 
d) praca związana z pracą z dziećmi i młodzieŜą w świetlicy z rodzin podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rzgowie 
e) praca wymaga umiejętnego współdziałania z rodzinami dzieci i młodzieŜy uczęszczającej 
do placówki, z psychologiem, z terapeutą, pracownikami socjalnymi oraz innymi osobami, z 
którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy, 
f) praca moŜe przebiegać w zmoŜonym hałasie i warunkach stresowych. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
a) list motywacyjny, 
b) Ŝyciorys (C.V.) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
d) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz  
przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o 
odbytych kursach i szkoleniach), 
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarŜenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
g) oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., Ŝe osoba nie jest i nie była 
pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 
h) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek 
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, 
i) kwestionariusz osobowy. 
Dokumenty naleŜy składać osobiście  
lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GOPS w Rzgowie ) do dnia 03 
marca 2017r. do godz. 12.00 w siedzibie GOPS w Rzgowie przy ul. Konińskiej 8) w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: wychowawca w placówce 
wsparcia dziennego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie”. 
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Ogłoszenie o naborze moŜe zostać w kaŜdym momencie odwołane przez Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie bez podania przyczyny. Z uwagi na 
specyfikę wykonywanych usług moŜe ostatecznie nie wyłonić Ŝadnego kandydata do 
wykonywania usług.                                                                                                                                 
     Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie po wyŜej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
     Oferty odrzucone moŜna odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka, przez okres 3 miesięcy. 
Po upływie powyŜszego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone. 
    Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa 
kwalifikacyjna o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe 
informacje moŜna uzyskać pod numerem telefonu (63) 24- 19- 591. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  www.gminarzgow.pl (zakładka 
BIP) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Rzgowie i GOPS w Rzgowie. 
 
  

Kierownik GOPS   
                          /-/ Sylwia Pawlicka   

Rzgów, dnia 15.02.2017 r. 
 
 
 
  
 
 


