
  

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”  biuro@wzgorzadalkowskie.pl 

ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko  Tel. 68 3 888 431, fax. 68 355 09 98 

NIP: 925-20-20-159 

 

www.WzgorzaDalkowskie.pl 

PREZES ZARZĄDU 

FUNDACJI „POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH” 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

Pomoc nauczyciela – wychowawcy grupy przedszkolnej w wieki 3-5 lat 

 

1. Stanowisko pracy: Pomoc nauczyciela – wychowawcy grupy przedszkolnej w wieki 3-5 lat. 

2. Projekt pn. „Rozwój i Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowice” 

prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 

Edukacja, Numer i nazwa działania: 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, Numer i nazwa poddziałania: 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne 

3. Wymiar czasu pracy: 40 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku  

w godzinach 7:00 – 15:00, 7:30 – 15:30, 8:00 – 16:00 

4. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony poprzedzony okresem próbnym: okres 

25 miesięcy; Przez pierwszy 1 miesiąc umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Liczba wolnych stanowisk: 1 

6. Miejsce pracy:  

 Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kromolinie, Kromolin 58, 67-231 Żukowice 

7. Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

8. Wymagania konieczne:  

a) Wykształcenie co najmniej średnie, 

b) Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, 

c) Umiejętność pracy z dziećmi, 

d) Sumienność i zaangażowanie, 

e) Zapał do pracy, entuzjazm i satysfakcja z pracy z małymi dziećmi, 

f) Posiadanie kreatywnych, nietuzinkowych pomysłów na twórcze zabawy 

9. Wymagane dokumenty: 

a) CV (Życiorys), 
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b) List motywacyjny, 

c) Dokument poświadczający wykształcenie – kserokopia, 

d) Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1, 

e) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym kserokopia 

ukończonych szkoleń i seminariów potwierdzających posiadane umiejętności. 

10. Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata prawa jazdy kat. B oraz znajomość 

języków obcych. 

11. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy 

naboru na stanowisko „Pomoc nauczyciela–wychowawcy - Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny w Kromolinie” - osobiście lub listem poleconym do dnia 25.12.2017r. w siedzibie 

Biura Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” przy ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe 

Miasteczko, Sekretariat pok. 4 w godzinach 8:00 – 15:00, w dniu 25.12.2017r. do godz. 13:00. 

12. Aplikacje, które wpłyną do Biura Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” po wyżej 

określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data zarejestrowania w Biurze Fundacji. 

13. Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze na stronie 

internetowej Fundacji, zostanie podana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania określone 

w ogłoszeniu oraz którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która decydować będzie 

o wyborze danego kandydata. 

14. Postępowanie związane z wyborem kandydata (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko 

Nauczyciel – wychowawca odbędzie się 26 grudnia 2017r., w Biurze Fundacji „Porozumienie 

Wzgórz Dalkowskich” ul. Głogowska 10 o godzinie 10:00. 

15. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Fundacji: 

(www.WzgorzaDalkowskie.pl)  

16. Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Alaszewicz , tel. kon. 068 3 888 431 
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…………………………….……. 
/pieczątka i podpis/ 
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