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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 73/2012
Wójta Gminy Sabnie
z dnia 20 marca 2012 roku

Wójt Gminy Sabnie
ogłasza nabór
na stanowisko: opiekun wakacyjnego obozu edukacyjnego
forma zatrudnienia: umowa zlecenie
w związku z realizacją projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie’’
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zakres obowiązków opiekuna wakacyjnego obozu edukacyjnego:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami obozu,
oboz
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczestników
uczestni
obozu,
Organizacja i prowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych (artystycznych i turystycznych),
Opracowanie programu i harmonogramu zajęć edukacyjnych,
Prowadzenie dziennika zajęć.

Wymagania niezbędne:
1.
2.

Co najmniej średnie wykształcenie,
Kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
j
organizowania i nadzorowania.

Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.

Życiorys (CV);
Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę z dziećmi oraz aktualna Pracownicza
Książeczka Zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekuna wakacyjnego obozu
edukacyjnego w ramach projektu ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie’’, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
po 926 z późn. zm.).

3. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia ofert upływa z dniem 28.03.2012 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty
należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Projektu (Urząd Gminy Sabnie,
S
ul. Główna 73, 08-331
331 Sabnie, pok. nr 9). Ofertę
należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) i oznakować w następujący sposób:

Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
z dopiskiem:
„Oferta złożona w związku z rekrutacją na opiekuna Wakacyjnego Obozu Edukacyjnego w ramach projektu
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie”.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie
BIURO PROJEKTU:
Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73,
08-331 Sabnie, pok. nr 9

tel.: (25) 787 41 90, wew. 31
fax: (25) 787 42 49
projekt@sabnie.pl
www.sabnie.pl
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