Tłuszcz, 10.08.2017r.

OFERTA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA
Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z siedzibą w
Tłuszczu ul. Warszawska 10 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, w ramach
Osi
Priorytetowej
IX
Wspieranie
włączenia
społecznego
i
walka
z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1
Zwiększenie dostępności usług społecznych
poszukuje kandydata/ki na stanowisko

ARTETRAPEUTY
Wymagania niezbędne:
 Wykształcenie średnie
 Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć arteterapii dla dzieci
i młodzieży (oświadczenie)
 Ukończone kursy/szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć/warsztatów
artystycznych w zakresie arteterapii, potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń o
ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:







prowadzenie zajęć warsztatowych z grupą uczestników projektu ( dzieci )
prowadzenie zajęć metodą : ćwiczeń, dyskusji, form artystycznych
systematyczne dokumentowanie przeprowadzanych zajęć w dzienniku,
monitorowanie i ewaluacja oddziaływań dzieci oraz ich postępów,
sporządzanie miesięcznych kart czasu pracy
prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi zajęciami (listy obecności,
dziennik zajęć, karta usługi)
 współpraca z koordynatorem projektu oraz pozostałym personelem zatrudnionym przy
realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”
 przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
Wymagane dokumenty:
 CV i list motywacyjny

 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
(w tym oświadczenia)
 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu rekrutacji
 Propozycja cenowa (podać kwotę brutto za 1h poradnictwa)
Warunki zatrudnienia:
 Umowa zlecenie na okres od września 2017r. do czerwca 2019r. Z wyłączeniem lipca
i sierpnia 2018 roku (24 h/m-c łącznie 480 godzin/osoba)
 W ramach umowy dyżury w godzinach popołudniowych w Placówkach Wsparcia
Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Dzięciołach
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena – 100%
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie w/w dokumentów do dnia 18.08.2017r.
w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO w
Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz,
pok. 21 do godz. 9.00.
Prosimy o dopisanie na kopercie: „Oferta pracy – Arteterapeuta”
O dopuszczeniu oferty decyduje data i godzina wpływu.

