
          

  

     
 
 
 
 
 
 

 
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!” 

 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Dyrektor Miejskiego O środka Pomocy Rodzinie 
w Siedlcach 

 
w zwi ązku z realizacj ą w 2011 r. projektu systemowego Programu Operacyjne go Kapitał Ludzki  

pn. „Stawiam na siebie!”  
w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społec znej” 

Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywn ej integracji przez o środki pomocy 
społecznej” 

 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

 
– OPIEKUNKI/OPIEKUNA DO DZIECKA–  

 
Zakres podstawowych zada ń: 
� opieka nad dzieckiem/dziećmi w miejscu zamieszkania Uczestnika realizowanego projektu bądź w miejscu 

zamieszkania Opiekunki/Opiekuna do dziecka; 
� dbanie o bezpieczeństwo i higienę dziecka; 
� prowadzenie indywidualnych zajęć rozwijających zdolności poznawcze i stymulujących rozwój dziecka. 
 
Wymagania: 
� łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi, 
� doświadczenie w opiece nad małymi dziećmi, 
� uczciwość, rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista; 
� dyspozycyjność (czas pracy będzie uzależniony od wymiaru czasowego zajęć i szkoleń organizowanych  

w ramach projektu „Stawiam na siebie!”). 
 
Wymagane dokumenty: 
� życiorys (CV); 
� list motywacyjny; 
� kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe; 
� kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności; 
� kopia dowodu osobistego; 
� oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
� oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 
� oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku; 
� oświadczenie potwierdzające dyspozycyjność kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że jestem 

osobą dyspozycyjną, gotową do wykonania przedmiotu zlecenia w miesiącach sierpień 2011 r. – grudzień 
2011 r. i dostosuję się do wymiaru czasowego organizacji zajęć, wskazanego przez Dyrektora MOPR”. 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”. 
 
Poszukujemy kilku osób na wskazane stanowisko. Zatrudnienie planowane jest na okres od sierpnia 2011 roku 
do połowy grudnia 2011 roku. W przypadku zatrudnienia (przewidujemy zawarcie umowy zlecenie), kandydat 
zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w kancelarii tut. Ośrodka kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie 
do dnia 02 sierpnia 2011 r. do godz. 16 00 z dopiskiem: Nabór na stanowisko opiekunki/opiekuna do dziecka   
(w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Po dokonaniu oceny formalnej 
oferty, kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy. 
 

 


