OGŁOSZENIE O WYBORZE ZLECENIOBIORCY – INSTRUKTORA
JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO REALIACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
SIEMACHA SPOT MAGNOLIA PARK WE WROCŁAWIU
Dyrektor specjalistycznej placówki wsparcia dziennego SIEMACHA Spot
Magnolia Park (dalej: „Placówka”), ul. Legnicka 58 we Wrocławiu ogłasza otwarty
konkurs ofert na wybór zleceniobiorcy – instruktora języka niemieckiego do
realizacji zajęć edukacyjnych w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego
ramach projektu „Rozszerzenie oferty wsparcia w specjalistycznej placówce
wsparcia dziennego" nr RPDS.09.02.02-02-0001/17, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Wymagania niezbędne
Osoba realizująca zajęcia edukacyjne powinna:
a) posiadać udokumentowane, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z
dziećmi oraz młodzieżą
b) posiadać
predyspozycje
osobowościowe:
odpowiedzialność,
komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra
organizacja pracy
c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni
praw publicznych,
d) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym
stanowisku,
e) Nie była skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe..
2. Wymiar czasu pracy:
Praca w „Placówce” w wymiarze 4h tygodniowo – umowa zlecenie lub
umowa o współpracy (w przypadku szkół językowych), w godzinach
popołudniowych od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 15:00 a 19:00,
w zależności od grafiku zajęć językowych w placówce.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:
a) prowadzenie grupowych zajęć językowych dla wychowanków „Placówki”
(poziom językowy dzieci – podstawowy oraz średniozaawansowany)
b) prowadzenie testów językowych oraz okresowych weryfikacji kompetencji
językowych wychowanków „Placówki”
c) współpraca z wychowawcami oraz rodzicami i opiekunami prawnymi
wychowanków „Placówki”,
d) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy indywidualnej (w razie
potrzeby) z wychowankami „Placówki”,
e) pomoc wychowankom „Placówki” w nauce i odrabianiu zadań domowych
w zakresie przedmiotowego języka obcego (w razie potrzeby oraz
możliwości organizacyjnych)

a) prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć
edukacyjnych dla wychowanków „Placówki”
b) zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa zdrowia i życia wychowanków
„Placówki” w czasie realizowanych w „Placówce” zajęć,
c) wykonywanie innych poleceń Dyrektora „Placówki”.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
4.1. W przypadku szkół językowych zainteresowanych umową o
współpracy: wymagane udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu
zajęć językowych dla dzieci i młodzieży, referencje klientów, opinii o
przeprowadzonych kursach i szkoleniach
4.2. W przypadku osób fizycznych zainteresowanych umową zlecenie:
list motywacyjny; życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; kopie dokumentów
potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej
(kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych
kursach i szkoleniach); oświadczenia o spełnianiu niezbędnych wymagań
określających zdolność do pracy i zgodność z wymaganiami dla stanowiska
wskazanych w pkt 1.
5. Sposób składania oferty:
Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data
wpływu do placówki) do dnia 10.04.2018 r. do godziny 12:00, na adres
SIEMACHA Spot Magnolia Park, ul. Legnicka 58 M23, 54-204 Wrocław lub
osobiście w placówce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na
stanowisko instruktora języka obcego w specjalistycznej placówce wsparcia
dziennego SIEMACHA Spot Magnolia Park we Wrocławiu”.
Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą
niekompletne, nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu
naboru zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o
terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być
opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.).”

