Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Rawa Mazowiecka dnia 01.08.2013 r.

OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko pracownika w projekcie „Nasze Przedszkolaki”
w charakterze pomoc nauczyciela
Projekt jest realizowany w ramach:
Działania 9.1. – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
poddziałania 9.1.1. – zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Gmina Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia ofert na stanowisko pracownika w projekcie w charakterze pomoc
nauczyciela przedszkola. Do zakresu czynności pracownika będzie należało w szczególności:

•
•
•
•
•
•
•
•

Pomoc podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych z dziećmi w wieku 3 – 5 lat
w wymiarze w grupie przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Konopnicy
Obsługa w zakresie organizacji całodziennego wyżywienia dla dzieci
Utrzymanie w czystości pomieszczeń, z których korzysta grupa przedszkolna
Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa dzieci w zajęciach grupy
organizowanych poza obiektem jej przypisanym
Współpraca z Koordynatorem Projektu, Dyrektorem Szkoły oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi
Aktywna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi pracownikami zatrudnionymi w projekcie
Przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy o ochronie danych
osobowych
Przestrzeganie czasu pracy

Od kandydatki/kandydata oczekujemy: wykształcenia minimum średniego maturalnego – potwierdzonego
kserokopią świadectwa, doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, badania do celów sanitarno ‐
epidemiologicznych.
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
2.

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Konopnicy

3.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

4.

Liczba stanowisk: 2

5.

Termin świadczenia pracy: od dnia 01.09.2013 roku do dnia 30.06.2015 roku

6.

Osoba upoważniona do kontaktów:
Małgorzata Dudek
tel. 46 814‐43‐91 kom. 509669208

7.

Oferty należy składać do dnia 16 sierpnia 2013 r. do godz. 10 ⁰⁰
w sekretariacie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32
96‐200 Rawa Mazowiecka

8.

Przewiduje się zorganizowanie rozmowy rekrutacyjnej z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Krzysztof Starczewski
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

