Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
- Centrum Kształcenia w Koninie
ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko Opiekuna
w klubie malucha w wymiarze pracy 1 etat do Klubu Malucha w Koninie.
Wymagania:
- mile widziane doświadczenie;
- wykształcenia kierunkowego: ukończony kurs opiekuna w żłobku 280 godzin z certyfikatem lub
ukończenie policealnego studium dla opiekunek lub wyższe na dowolnym kierunku, którego program
obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem lub wykształcenie
średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeśli osoba nie pracowała z
dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem
zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku
opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności)
lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne
szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu
opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad
dziećmi do lat 3.
Ww. szkolenia będą finansowane w ramach projektu.
Ponadto:
- pełnoletności;
- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
- niekaralności za przestępstwa umyślne;
- niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
- odbycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku (udział w szkoleniu
zapewniony w ramach projektu)
Zakres obowiązków:
- opieka nad dziećmi do lat 3 oraz prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie
z obowiązującym programem nauczania,
- współpraca z psychologiem w zakresie opieki i rozwoju dzieci,
- współpraca z rodzicami oraz nauczycielami,
- czynny udział w działalności klubu,

Oferujemy:
- umowę o pracę - pełny etat,
- satysfakcjonujące wynagrodzenia,
- wsparcie merytoryczne,
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy:
akademia.malucha@zdz.com.pl
W temacie wiadomości: Opiekun w klubie dziecięcym

Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Żmigrodzkiej 41/49, 60-171 Poznań. Twoje dane przetwarzane są na podstawie art.
6 ust 1 lit. a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich
kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś
zgodę) do innego administratora danych.

