Projekt pn. Koliberek w Łowiczu nr RPLD.10.01.00-10-A012/16 realizowany przez Klub Malucha „Koliberek” – Barbara Guzek z
siedzibą w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Oferta pracy w Żłobku Koliberek w Łowiczu przy ul. Braterskiej 1

Zatrudnimy:
1. Opiekunkę/pielęgniarkę - wykształcenie średnie medyczne – tytuł
pielęgniarki/położnej lub wyższe medyczne – pielęgniarstwo lub położnictwo
oraz aktualne prawo wykonywania zawodu.
2. Opiekunów/ki - wykształcenie co najmniej średnie oraz 2 lata doświadczenia
w pracy z dziećmi lub ukończone 280-godzinne szkolenie, w tym 80 godzin w
formie zajęć praktycznych pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna.
3. Osobę do sprzątania i pomocy opiekunom w pracy z dziećmi.
Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na
czas nieokreślony.
Ponadto zatrudnimy w wymiarze 8 – 16 h/mies.:
1. Psychologa/kę z doświadczeniem w diagnozie i terapii dziecięcej.
2. Nauczyciela/kę języka angielskiego z doświadczeniem w pracy z dziećmi.
3. Instruktora/kę rytmiki z doświadczeniem w pracy z dziećmi.
Oferujemy zatrudnienie na umowę - zlecenie.
Prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego do dnia 20.10.2016 r. na adres
mailowy: biuro@przedszkole-koliberek.pl lub pocztą: Klub Malucha „Koliberek” 90 – 750
Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 8 a.
W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Po analizie merytorycznej dokumentów aplikacyjnych, wybrane osoby
otrzymają
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaproszenie na rozmowę
kwalifikacyjną.

.
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Oferta pracy w projekcie Koliberek w Łowiczu
na stanowisku
KOORDYNATORA PROJEKTU

Opis stanowiska:











zarządzanie realizacją projektu od strony merytorycznej i finansowej,
realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem,
nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji
projektów aktywizacji zawodowej w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020,
nadzór nad realizacją wsparcia merytorycznego w projekcie (szkolenia, poradnictwo
zawodowe, pośrednictwo pracy),
koordynacja prac członków zespołu projektowego,
wybór wykonawców do projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej
z wykorzystaniem systemu SL2014,
przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej,
prowadzenie baz danych projektu,
bieżący monitoring i kontrola projektu.

Wymagania:



znajomość wytycznych i dokumentów określających zasady realizacji projektów
aktywizacji zawodowej w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020.
doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE w tym
projektami EFS
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