
     

 

 

  

 

 
  
  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 
w ramach projektu socjalnego „Czas dla rodzin”  prowadzonego w okresie od 10.05.2016r. 

do 16.12.2016r.  poszukuje kandydatów na: 
 

EDUKATORÓW W ZAKRESIE  WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA,  
INTEGRACJI RODZINY I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ORAZ   

PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 

 
Do obowi ązków edukatorów nale żeć będzie wspólne z członkami rodzin 
wykonywanie czynno ści w celu nabywania umiej ętności  poprawnego prowadzenia 
gospodarstwa domowego, kształtowanie wra żliwo ści na potrzeby rozwojowe dzieci, 
dbania o zdrowie członków rodziny.  
Zadania b ędą realizowane w domu poszczególnych rodzin b ędących podopiecznymi 
naszego O środka.                    
W  szczególno ści zale ży nam na:   
 

• Kształtowaniu umiej ętności w zakresie prawidłowego prowadzenia gospodarstwa  
domowego   

• Wspomaganiu rozwoju dziecka i integracji rodziny  
• Profilaktyce zdrowotnej rodziny  
• Ścisłej współpracy z pracownikami Ośrodka realizującymi projekt,  
• Dokumentowanie pracy z rodziną poprzez prowadzenie „karty pracy indywidualnej z 

uczestnikiem projektu”. 
 
 

Wymagania:  

• wykształcenie średnie lub wyższe preferowane pedagogiczne lub psychologiczne lub 
medyczne    

• umiejętności w zakresie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, 
• doświadczenie w pracy z ludźmi, 
• umiejętności interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,  
• umiejętność wywierania pozytywnego wpływu,  
• umiejętności organizacyjne oraz pracy w zespole, 
• dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność. 

 
Wymagane dokumenty i o świadczenia:  

1. CV oraz list motywacyjny 
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji 
4. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne 



     

 

 

  

 

 
  
  

5. Podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 z późn. zmianami) 
 

Oferujemy:  

• pracę na umowę zlecenie – wymiar czasu pracy  będzie dostosowywany indywidualnie do 
możliwości czasowych edukatorów    

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 02.05.2016r. 
 na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy  

ul. Korkowa 119/123, 04 – 519 Warszawa lub e-mail: opswawer@wp.pl  
z dopiskiem w temacie maila: „edukator w zakresie wspomagania rozwoju dziecka  

i prowadzenia gospodarstwa domowego”.  
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.  

 


