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OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór 

 na wolne stanowisko: LOGOPEDA 

Forma zatrudnienia:  Umowa zlecenie – 5 godzin tygodniowo przez 40 tygodni 

I. Wymagania, które powinien spełniać kandydat:  

Niezbędne: 

a) wykształcenie wyższe – logopedyczne, 

b) potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, 

c)  dokładność, sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, 

d) umiejętność dobrej organizacji pracy, 

e)  wrażliwość na potrzeby małych dzieci, 

f)  osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z 

dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo 

umyślne. 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:  

a) indywidualne prowadzenie zajęć logopedycznych, 

b) opieka logopedyczno-pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju psychosomatycznego, 

psychomotorycznego oraz jego zdolności i zainteresowań,  

c) wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej i logopedycznej z 

małym dzieckiem,  

d) planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oparciu o współczesną wiedzę 

pedagogiczno-logopedyczną,  

e) podejmowanie działań profilaktycznych przeciwdziałających powstawaniu zaburzeń mowy oraz 

komunikacji u małych dzieci,  
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f) prowadzenie dokumentacji logopedycznej. 

 

III.          Wymagane dokumenty: 

 Życiorys zawodowy (CV), 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej), 

 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy np. 

świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (oryginał do wglądu podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej), 

 oświadczenie kandydata, że nie figuruje w bazie danych rejestru Sprawców Przestępstw na 

Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, 

 oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne 

przestępstwa umyślne (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do 

dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy), 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 

 

UWAGA: życiorys zawodowy  i oświadczenia  powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem 

kandydata. Brak podpisu lub daty  skutkuje odrzuceniem dokumentu. 

 

Wzory oświadczeń do pobrania ze strony internetowej: www.zlobekpiekary.nowybip.pl/nabor-na-

wolne-stanowiska 

 
IV.         Miejsce składania dokumentów:  

Oferty zawierające w/w dokumenty należy składać (osobiście lub pocztą) w zamkniętych kopertach z 

dopiskiem „Nabór na stanowisko logopeda”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.04.2018 (data 

wpływu do Żłobka Miejskiego). Miejsce składania dokumentów: Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 106.  

 

V.          Informacje dodatkowe 

 Z wybranymi  kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa  rekrutacyjna.  O miejscu i terminie 

rozmowy rekrutacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie.  

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego 
 w Piekarach Śląskich 

Monika Popczyk-Szołtysik 

http://www.zlobekpiekary.nowybip.pl/nabor-na-wolne-stanowiska
http://www.zlobekpiekary.nowybip.pl/nabor-na-wolne-stanowiska
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