
 

   
 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

  

 

Realizator Projektu/Biuro Projektu: 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej  
Oddział Regionalny we Wrocławiu 

ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław 

tel. 71 373 57 97,  e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl 

www.twpwroclaw.pl 

 

Wrocław, dnia 08.11.2017 r. 
 
 

W związku z realizacją projektu „ŻŁOBEK „TWÓRCZA KRAINA”  

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu zaprasza do złożenia 

aplikacji na stanowiska pracy. 

 

I. PRACODAWCA: „TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ” ODDZIAŁ 

REGIONALNY WE WROCŁAWIU UL. WAGONOWA 1, 53-609 WROCŁAW 

II. ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU: OPIEKUN W ŻŁOBKU 

III. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 

Umowa na czas określony od  01.01.2018 r. do 31.08.2019  r.,  

z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 
 
IV. WYMAGANIA: 
 

 

 posiadane kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela 

wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga 

opiekuńczo-wychowawczego 

 min. 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 lub wykształcenie min średnie 

oraz ukończone 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć 

praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem  

w pełni wykwalifikowanego opiekuna 

 referencje z poprzedniego miejsca pracy 

 aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy z dziećmi 
  
V. INFORMACJE DODATKOWE: 
 

W ramach projektu z wybranymi kandydatami podpisana zostanie umowa o pracę na 

cały etat, ilość przewidzianych stanowisk pracy: 5 

 

Zgodnie z założeniami osoby zatrudnione w Projekcie  na stanowisku opiekuna  

w żłobku odpowiedzialne będą za: opiekę nad dziećmi, dbałość o ich bezpieczeństwo, 

prowadzenie i organizację zajęć, pielęgnację i karmienie dzieci, utrzymanie czystości  

w żłobku. 

W celu aplikacji na stanowisko prosimy o przesłanie kompletu dokumentów -  

oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia i doświadczenia w pracy z dziećmi - 

załącznik 1 oraz aktualne CV. 
 

Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzą 

Dyrektor żłobka – Pani Martyna Krzywka oraz Kierownik projektu – Pani Magdalena 

Zakrzewska-Olejnik. 
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Wybrani kandydaci proszeni będą o dostarczenie kserokopii dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie oraz dostarczenie pozytywnej opinii 

z poprzedniego miejsca pracy. 

 

Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie CV wraz z załącznikiem do dnia 24.11.2017r.  

do godz. 15.00 na piśmie, osobiście w Biurze Projektu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 

Oddział Regionalny ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, tel. 71 373 57 97, lub elektronicznie 

drogą e-mail na adres: szkolenia@twpwroclaw.pl 
 

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji przed udzieleniem odpowiedzi prosimy o kontakt  
z Panią Magdaleną Zakrzewską-Olejnik 71 373 57 97 wew. 19 lub 531 538 697 

 

Sporządził/a: 
 
Magdalena Zakrzewska-Olejnik 
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
1. Oświadczam, że spełniam wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia 

niezbędne do pracy z dziećmi w wieku do lat 3 określone w punkcie IV. 

2. W sytuacji wyboru mojej kandydatury zobowiązuję się do dostarczenia kserokopii 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie oraz dostarczyć pozytywną 

opinie z poprzedniego miejsca pracy. 

3. Oświadczam, że daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nigdy nie 

byłem/byłam* pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została 

mi zawieszona ani ograniczona, wypełniam obowiązek alimentacyjny, w przypadku, 

gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 

lub zatwierdzonego przez sąd, nie byłem/byłam* skazany/a prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne.  

 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałem/łam pouczony/a  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 
 

 ................................................................... 
Data, czytelny podpis Oferenta 

 

 


