
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  
poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:  

 

młodszy wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego  

1/2 etatu - 2 stanowiska 
 ( stanowiska  pomocnicze i obsługi) 

 

I. Wymagania niezbędne na w/w stanowiska: 

a) wykształcenie wyższe: 

–  na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca 

socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje 

resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub  

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym 

z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,  

b)  co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy                        

z dziećmi lub rodziną;  

c) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska 

nie jest mu ograniczona ani zawieszona;  

d)  kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek                    

w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;  

e)  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

f) kandydat nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym                            

z dostępem ograniczonym. 

 

II.  Miejsca wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa: 

• Placówka Wsparcia Dziennego w Mortęgach - ½ etatu  

• Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie – ½ etatu. 

 

III. Zakres zadań na stanowisku pracy m.in.: 

• pomoc Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa przy kierowaniu 

Placówką Wsparcia Dziennego, 

• prowadzenie opieki wychowawczej w godzinach funkcjonowania placówki, 

• realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego, 

• prowadzenie zajęć sportowych, plastycznych i kulinarnych, 

• pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego, 

• prowadzenie współpracy z rodziną dziecka i podmiotami działającymi na rzecz 

dziecka, 

• prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki, 

• zgłaszanie przełożonemu występujących potrzeb w zakresie realizowanych zadań, 

• wykonanie innych czynności zleconych przez przełożonego.                                                                                               

 

List motywacyjny z przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku oraz CV               

z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, przesłać na adres: 

sekretariat@gopslubawa.pl do dnia 18.05.2018 r.  

Skontaktujemy się wyłącznie  z wybranymi kandydatami. 
 

 

 

 

Kierownik 

     Ośrodka Pomocy Społecznej  

                  Gminy Lubawa 

   /-/  Adam Roznerski 
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