W ramach projektu pn. „Klub dziecięcy "Ekosmyki" - rozwój dziecka, szansa dla rodzica”
nr RPKP.08.04.02-04-0032/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy
Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020
poszukujemy osób do powstającej placówki na stanowisko:

Opiekunka dziecięca/Opiekun dziecięcy
Miejsce pracy: ul.Traugutta 11, Bydgoszcz

Opis stanowiska:
Do obowiązków Opiekunki dziecięcej należy kompleksowa opieka nad dziećmi do lat 3, a w szczególności: dbałość o bezpieczeństwo
i higienę, dbałość o czystość w miejscu pracy, karmienie dzieci, budowanie dobrych relacji i wzajemnego szacunku w grupie,
prowadzenie zajęć muzycznych (zabawa przy muzyce), traktowanie dzieci z szacunkiem i rozumienie ich indywidualnych potrzeb,
planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno — wychowawczych, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dzieci w
oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka, prowadzenie dokumentacji związanej z
pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo — wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy), współpraca z
rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwoju dziecka

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:
niezbędne:
wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz odbyte 280 godz. szkolenie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
albo wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem
oraz 80 godz. szkolenie uzupełniające
albo posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego
albo ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności wczesne wspomaganie rozwoju,
wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja
prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub
psychologia wychowawcza
albo praca z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przez podjęciem zatrudnienia
jako opiekunka/opiekun;
nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe
nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została
skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne
dodatkowe:
potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,
sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,
kreatywność i komunikatywność,
umiejętność dobrej organizacji pracy,
znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem,

Oferujemy:
Umowę o pracę,
Kurs z udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
inne szkolenia uzależnione od indywidualnych predyspozycji i bieżących potrzeb w podnoszeniu kwalifikacji kadry
opiekuńczej,

Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny (przesłane na adres e-mail: ekosmyki@gmail.com)
kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
aktualne badanie sanepidowskie — orzeczenie do badań sanitarno – epidemiologicznych
zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy;

