Ogłoszenie Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 01 kwietnia 2019 r. o
wolnym stanowisku Edukator przedmiotów ścisłych/Instruktor zajęć przyrodniczych w Multicentrum

Edukator przedmiotów ścisłych / Instruktor zajęć przyrodniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska
..................................................................................
Nasz wymarzony kandydat, przyszły wychowawca spełnia następujące warunki:




wymagane wykształcenie wyższe (min. licencjat) na kierunkach typu biologia chemia, itp.
mile widziane są dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem, udział w
wolontariatach, akcjach społecznych, projektach edukacyjnych itp.,
atutem są dodatkowe umiejętności, ciekawe zainteresowania i pasje, którymi można
podzielić się z naszymi użytkownikami.

Nie spełniasz któregoś z wymagań, a chcesz pracować w zgodzie z naszymi wartościami przekonaj
nas, że mimo wszystko warto z się z Tobą spotkać.
Zakres obowiązków i wymagania:




prowadzenie zajęć grupowych - edukacyjnych, warsztatów i projektów o charakterze
edukacyjnym, konkursów
organizacja zdarzeń, wyjść weekendowych, turnusów feryjnych i wakacyjnych realizujących
cele edukacyjno-wychowawcze Multicentrum
umiejętność pracy w zespole

W ramach zatrudnienia oferujemy:

1. Umowę o pracę na cały etat (praca na zmiany: w godz. 8 - 16 lub 11 - 19) lub w innym
wymiarze na okres próbny z możliwością przedłużenia
 Wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 000 zł
 Premia uznaniowa
 Staż pracy - po 5 latach wzrasta za każdy rok o 1 % do 20 %.
2. Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
3. Przyjazną atmosferę pracy.
4. Świadczenia socjalne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. życiorys;
2. list motywacyjny;
3. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte
doświadczenie zawodowe;
4. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko
Edukator przedmiotów ścisłych / Instruktor zajęć przyrodniczych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy
Białołęka m. st. Warszawy, ogłoszonego 01 kwietnia 2019 r. Jednocześnie oświadczam, że
zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz
ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie
tych danych było dobrowolne.
Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z
procesu naboru na wakujące stanowisko.
Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:
Dziale Kadr i Płac Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka
ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa
(w godzinach od 8:00 do 16:00),
lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce
pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: metodyka.bialoleka@e-bp.pl w
terminie do 19 kwietnia 2019 r.;
z dopiskiem „konkurs na stanowisko Instruktor zajęć przyrodniczych w Multicentrum”

Zasady organizacji konkursu
Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:
I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
przystąpienia do konkursu;
II etap – rozmowa rekrutacyjna.

Unieważnienie konkursu
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawa zastrzega sobie prawo unieważnienia
konkursu bez podania przyczyny.
Zasady postępowania z danymi osobowymi
Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami,
a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną
z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.
Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury
konkursowej w Dziale Kadr i Płac Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka Nieodebrane
dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej
wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.
Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie,
przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub
do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie
zniszczone.
Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem
konkursowym na wolne stanowisko: Edukator przedmiotów ścisłych / Instruktor zajęć przyrodniczych
jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul.
Kowalczyka 3.
W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych,
ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu
Kadr i Płac Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ( ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub
brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości
objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.
Pozostałe informacje
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania
konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

