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Łódź, dnia 09.12.2017 r. 

 

Ogłoszenie o pracy 

 

w ramach projektu pn. „KROK NAPRZÓD”  

realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.2  

Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
Zarząd Stowarzyszenia „Mocni w Duchu”,ul. Sienkiewicza 60, 90 – 058 Łódź, NIP: 725-10-59-968 

 

Zatrudni wychowawcę w Świetlicy „Anielisko”. Oferowane zatrudnienie  z tytułu umowy o pracę w 

wymiarze 0,75 etatu, od stycznia 2018 roku. 

 

Wymagania formalne: 

1. Wykształcenie 

 wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, 

socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program 

obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub 

dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z 

zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 

 lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż 

pracy z dziećmi lub rodziną; 

Kandydat na wychowawcę to osoba, która: 

2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest 

ograniczona ani zawieszona; 

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 

niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

 

II.  

Okres  dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2020r. 

 

 

I. Sposób przygotowania i złożenia oferty 
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

2. Do oferty należy dołączyć CV oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Składający może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
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II. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć drogą mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

     stow.mocni@wp.pl lub osobiście w biurze Stowarzyszenia w poniedziałki, czwartki, piątki w 

godz.14-18. 

2. Termin złożenia oferty: do 20.12.2017 r. do godz. 18.00. 

  

III. Termin i miejsce otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce 20.12.2017 r. o godz. 18.00 r. 

2. Rozmowy kwalifikacyjne 21.12.2017-30.12.2017 

3. Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najlepszych ofert. 

 

IV. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający spotka się z wybranymi kandydatami na rozmowie kwalifikacyjnej. 

2. Kryterium wyboru oferty stanowić będą:  

a) kwalifikacje zawodowe i realizacja doświadczenie w realizacji podobnych zadań  

b) wrażenie po rozmowie kwalifikacyjnej 

c) inne dodatkowe kwalifikacje  

 

3. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi 

kandydatami. 

 

V. Osoby uprawnione do kontaktów: 
Koordynator projektu ze strony Stowarzyszenia „Mocni w Duchu”– Michalina Głydziak 

tel. 42 6370425 

e-mail: stow.mocni@wp.pl 
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