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           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach 

                            ogłasza nabór ofert na pełnienie funkcji 

    opiekuna CA w ramach projektu konkursowego  

„CENTRUM AKTYWNOŚCI - SZANSĄ DLA CIEBIE” 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach w związku z realizacją projektu 

„CENTRUM AKTYWNOŚCI - SZANSĄ DLA CIEBIE” współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje osoby do 

realizacji zadań przewidzianych w projekcie na stanowisko 

OPIEKUN – praca w ramach umowy zlecenia 
 

Przedmiot zamówienia: 

 

1. Czuwanie nad organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Aktywności (CA); 

2. Inicjowanie aktywnego spędzania czasu wolnego (zajęcia tematyczne według potrzeb); 

3. Organizacja wyjazdów i spotkań edukacyjno-integracyjnych; 

3. Czuwanie nad efektywnym przebiegiem zajęć; 

4. Pomoc uczestnikom w pisaniu pism urzędowych, cv, listów motywacyjnych; 

5. Prowadzenie i dostarczanie do koordynatora wymaganej dokumentacji projektowej; 

6. Uczestnictwo w spotkaniach z Liderem i Partnerami; 

7. Zgłaszanie problemów w funkcjonowaniu C A; 

 

Wymagane kwalifikacje: 
1 . Wykształcenie wyższe pedagogiczne 

2. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z 

jednostkami i instytucjami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, 

3. Doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

4. Minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych. 

 

Pożądane umiejętności: 
1 .Umiejętność pracy w zespole. 

2. Samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy. 

3. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu. 

4.Wiedza z zakresu wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Wymagane dokumenty: 
1 .List motywacyjny. 

2 .Życiorys  – curriculum vitae. 

3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie. 

4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu. 

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. 

6. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy na danym stanowisku. 
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7. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub oświadczenie kandydata o 

niekaralności. 

8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

Miejsce wykonania usługi: miejscowość Rozogi, gmina  Rozogi 

Termin wykonania usługi: marzec 2014r. – marzec 2015r.  

 

 Osoby zainteresowane mogą składać oferty osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozogach przy ul. 22 Lipca 22 lub przesłać pocztą w zamkniętej 

kopercie z napisem „NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUN CA ” w terminie do 14 

marca 2014r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu do GOPS). 

 Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub bez kompletu 

dokumentów – nie będą rozpatrywane. 

 

 

Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie niezwłocznie po przeprowadzonym 

naborze na tablicy informacyjnej w GOPS Rozogach przez okres co najmniej 14 dni. 

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i cv powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 

dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 

1458 z późn. zm.)”. 

 

 

  

 

 

Rozogi, dnia 05.03.2014 r.                                                                Kierownik 

           Gminnego Ośrodka 

           Pomocy Społecznej 

 

            Joanna Polańczuk 

 
 


