Tychy, dnia 6 grudnia 2018 r
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko młodszego wychowawcy
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach
w wymiarze – 1 etat (40 godzin/tydzień)
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a/ Wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia,
praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje
resocjalizację, prace socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.
lub
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami dyplomowymi w zakresie psychologii,
pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
b/ Wykształcenie co najmniej średnie – udokumentowany co najmniej 3-letni staż
pracy z dziećmi lub rodziną.
2. wymagania dodatkowe:
- umiejętność nawiązywania relacji z dziećmi,
- komunikatywność,
- odpowiedzialność,
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- kreatywność.
II. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
1. Sprawowanie opieki nad wychowankami Placówki, zapewnienie im poczucia
bezpieczeństwa.
2. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych, ogólnorozwojowych
i rekreacyjnych.
3. Tworzenie i realizacja programów terapeutycznych i edukacyjnych.
4. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Placówce.

III. Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane, prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających
następujące dokumenty i oświadczenia:
- CV
- list motywacyjny
- kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających
doświadczenie zawodowe,
- kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
- oświadczenia dotyczące niekaralności, posiadania pełnej zdolności do czynności
prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku ograniczeń w
sprawowaniu władzy rodzicielskiej lub jej zawieszeniu i realizacji obowiązku
alimentacyjnego,
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
- termin: do dnia 21.12.2018 r.
- sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub
listownie (koperta opisana: „Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy”)
- miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Budowlanych 59,
I piętro, pok. 121 (kadry),
VII. Dodatkowe informacje:
- kontakt tel. 323 22 65,
- aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
po wskazanym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane,
- wybrani kandydaci otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej
telefonicznie.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marianna Feith

