
 
 

 

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 
zagrożonychubóstwem 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 (wmiesiącach 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, list motywacyjny oraz zamieszczoną poniżej klauzulę dot. przetwarzania 
danych osobowych prosimy przesyłać do dnia 03.05.2021r. na adres e-mail: 
mjerzyk@spoleczniezaangazowani.pl 

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



 
 
Klauzula dla kandydata/ki: 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
KANDYDATA/KI DO PRACY 

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

przy ul. Więckowskiego 62/4, 90-735 Łódź, zwany dalej:"Administratorem"; 

2. W każdym przypadku Pan/i może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 
1) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych; 
2) mejlowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@spoleczniezaangazowani.pl; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego; 

4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu 
procesu rekrutacji; 

5. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/i prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych; 
4) cofnięcia zgody; 
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu 
rekrutacji. 

 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1). 
 
         

(data i podpis osoby, której dane dotyczą) 

 
 


