Gminne Centrum Kultury w Bia łej
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W RAMACH UMOWY ZLECENIA
Opiekun świetlic w: Nowej Wsi Prudnickiej, Grabinie, Solcu, Chrzelicach
nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbę dne:
wykształcenie wyż sze pedagogiczne
prawo jazdy kategorii B

-

-

2. Wymagania dodatkowe:
komunikatywno ść i umiej ętność pracy w zespole
kreatywno ść , do świadczenie w realizacji projektów socjoterapeutycznych
-

-

3. Zakres wykonywanych zada ń na stanowisku:
prowadzenie zaj ęć świetlicowych,
pomoc w odrabianiu lekcji,
prowadzenie zaj ęć wychowawczych,

-

-

-

4. Wymagane dokumenty:
życiorys (CV)
list motywacyjny
kopie dokumentów po świadczaj ących wykształcenie,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej ętno ściach.
-

-

-

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale ży składa ć osobi ście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Bia łej lub
pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Bia łej ul Prudnicka 35 z dopiskiem: Praca w świetlicach, w terminie
do dnia 22.02.2019r. Aplikacje, które wp łyn ą do GCK w Bia łej po wyżej okre ślonym terminie nie b ę d ą
rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegó łowe CV( z uwzgl ę dnieniem dokładnego przebiegu
kariery zawodowej), powinny by ć opatrzone klauzul ą:
Dobrowolnie i świadomie, wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej
ofercie pracy przez administratora, którym jest Gminne Centrum Kultury w Bia łej, z siedzib ą w Białej, ul.
Prudnicka 35, 48-210 Bia ła, w celu iw czasie niezb ędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko opiekuna
świetlic
Jednocze ś nie o świadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyra żeniem zgody, że mam prawo, w
dowolnym momencie wycofa ć zgod ę , że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że wycofanie zgody b ędzie równie łatwe jak jej
wyrażenie.
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