Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej ogłasza nabór na
stanowisko kierownicze w nowoorganizowanej placówce przy ul. śeromskiego 4 w Poniatowej
Kierownika Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej
Wymiar etatu – 0,5 etatu w okresie organizacji od 01 września 2011 r., docelowo pełny etat
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie :
1. podjęcie działań mających na celu zorganizowanie pracy placówki
• opracowanie niezbędnej dokumentacji
• dobór i wnioskowanie o zatrudnienie kadry
• planowanie i pozyskiwanie niezbędnych środków finansowych na prowadzenie placówki
2. planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności placówki.
Wymagana wiedza specjalistyczna :
• Wiedza z zakresu praktycznego stosowania prawa na zajmowanym stanowisku, a w
szczególności;
- Ustawy o systemie oświaty
- rozporządzeń w sprawie poradni psychologiczno- pedagogicznych i wczesnego wspomagania.
Wymagane kwalifikacje i uprawnienia :
I. Do naboru moŜe przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania;
1) posiada nieposzlakowaną opinię, obywatelstwo polskie, stan zdrowia umoŜliwiający pracę na
stanowisku kierowniczym;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa ścigane z
oskarŜenia publicznego;
4) spełnia poniŜsze warunki:
a) posiada wykształcenie wyŜsze magisterskie na kierunku pedagogicznym, psychologicznym lub
pokrewnych
b) posiada 10-letni staŜ pracy w placówkach oświatowych lub innych związanych z działalnością na rzecz
dzieci i młodzieŜy, w tym co najmniej 5-letni staŜ pracy z osobami niepełnosprawnymi
II. Dodatkowe wymagania:
1) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie inicjatyw,
2) Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
3) Systematyczność i odpowiedzialność
4) Odporność na sytuacje stresowe
Dokumenty aplikacyjne naleŜy składać osobiście u pracodawcy lub listownie na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. MłodzieŜowa 6, 24-320 PONIATOWA, z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko –
kierownik poradni”.
Termin składania CV upływa w dniu 19 sierpnia 2011 roku o godz. 17:00.
Kontakt z pracodawcą w dni robocze w godz. 800 – 1400, natomiast w okresie 1-19 sierpnia br. w godz.
1600 – 1800 , tel. 81 820 42 36.
III. Oferta powinna zawierać:
• CV i list motywacyjny uzasadniający przystąpienia do konkursu oraz koncepcję
funkcjonowania i rozwoju poradni,
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
• Kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
umyślne i nieumyślne przestępstwo karne i skarbowe zawierające własnoręczny podpis,
• Oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji o następującym brzmieniu:
• „WyraŜam zgodę na przetwarzanie 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 (t.j.: Dz.U. nr
101 z 2002 r., poz. 926 z poźn.zm.)”.
IV. Inne informacje:
• Kandydaci spełniający powyŜsze wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o
terminie rozmowy kwalifikacyjnej
• Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane, bez
powiadamiania.
• ZłoŜone dokumenty będą wydawane na wniosek zainteresowanego po zakończeniu
postępowania konkursowego.

