
 
 

Wychowawca/wychowawczyni w świetlicy 

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani 
zatrudni dwie osoby na umowę o pracę  

(1 osoba w pełnym wymiarze etatu i 1 osoba na ½ etatu) 

do projektu „Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ”  
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT. 

Zadania: 

 opieka nad dziećmi, organizowanie wolnego czasu, zabawy 
 prowadzenie zajęć tematycznych (edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych) 
 uczestniczenie w organizowanych wyjściach  
 pomoc w odrabianiu lekcji 
 współpraca z pozostałymi członkami zespołu oraz rodzicami/opiekunami 
 dbanie o porządek 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe: 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 

 minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

 wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole 
 ukończone kursy, szkolenia lub posiadane uprawnienia pomocne w rozwijaniu zainteresowań 

dzieci będą dodatkowym atutem 

Oferujemy: 

 pracę od 01.06.2021r. w godzinach 12:00-20:00 (w miesiącach wakacyjnych – 8:00-16:00) 
oraz niektóre weekendy w elastycznym systemie godzinowym rozliczanym w ramach czasu 
zatrudnienia 

 możliwość udziału w różnych inicjatywach z obszaru rozwoju, edukacji, kultury, pomocy 
sąsiedzkiej, budowy społeczeństwa obywatelskiego, ekologii, współpracy międzysektorowej 

 dostępność wsparcia psychologa 
 pracę w zespole ludzi przyjaznych i zaangażowanych 

Oferty zawierające CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 03.05.2021r. na adres e-mail: 
mjerzyk@spoleczniezaangazowani.pl 

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami, które zaprosimy na spotkanie. 

OŚWIADCZENIE DO CV 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 



 
 
Klauzula Informacyjna dla kandydata/ki: 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
KANDYDATA/KI DO PRACY 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. („RODO"), zostałem/am poinformowany/a, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani z siedzibą w Łodzi przy 

ul. Więckowskiego 62/4, 90-735 Łódź, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS 
0000448145, NIP: 7272788402 REGON: 10154901500000 zwane dalej: "Administratorem". 

2. W każdym przypadku mogą Państwo skontaktować się z Administratorem: 
1) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: RODO 
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@spoleczniezaangazowani.pl 
3) telefonicznie pod numerem telefonu 508388840. 

 
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, natomiast 
inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może 
zostać odwołana w dowolnym czasie; 

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli 
wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie; 

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii) 
konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana 
w dowolnym czasie; 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji. 
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych 
rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane jeszcze przez okres 3 miesięcy.  

7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora 
takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz 
podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

9. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

10. Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo do: 
 
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
3) przeniesienia danych osobowych 
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. 

11. Podanie przez Państwa danych w zakresie wynikającym z art 22 
1
Kodeksu pracy danych jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji. 
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 

mailto:biuro@spoleczniezaangazowani.pl

