Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
ogłasza nabór na:
Stanowisko - nauczyciel wychowania przedszkolnego

I. Przedmiot naboru:
Stanowisko: nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego
Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczne Przedszkole w Radomierzycach
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
2. doświadczenie w pracy z dziećmi
3. posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
5. umiejętność samodzielnej organizacji pracy
6. wysoka kultura osobista i komunikatywność

III. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość j.niemieckiego
2. łatwość nawiązywania i podtrzymywania przyjaznych oraz konstruktywnych relacji z dziećmi
3. umiejętność gry na instrumencie
4. umiejętność pracy w zespole

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego
rozwoju zgodnie z ,, Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego”
2. systematyczne planowanie i realizacja zajęć wychowawczo - dydaktyczno-opiekuńczych, w tym:
a) rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków,
b) dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych ,
c) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
d) współdziałanie i informowanie rodziców o postępach dzieci,
e) realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola
f) prowadzenie dokumentacji nauczyciela zgodnie z wytycznymi.

VI. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i CV
2. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje;
3. kopie świadectw pracy;
4. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
5. oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji 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.)".
VII. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 6 maja 2015r. do godz 15.00 elektronicznie (w formie
skanu podpisanych dokumentów) lub pocztą/kurierem na następujący adres:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec
e-mail: fundacjaprobus@wp.pl, tel. 501-234-555
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego". Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o
terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

