Výběrové řízení na pozici

Pečující osoba (chůva)
v dětské skupině Modřínek
Organizace:

Hanácká aktivní společnost, z.s. Senice na Hané, IČ 22683381

Kontakt:

Mgr. Dominika Doláková, vedoucí DS, info@aktivsenice.cz, tel: 774 415 157

Popis:

Výběrové řízení na pozici pečující osoby (chůvy) do dětské skupiny Modřínek
v Seničce na částečný úvazek (20 hodin týdně).
Pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 08. 2023 (zástup za MD)
Pracovní doba od 6.30 do 16.00 ve třech různých směnách, kapacita 12 dětí.
Nástup: od 1. 9. 2022
Místo výkonu práce: Dětská skupina Modřínek, Senička, č.p. 82

Náplň práce: Péče o děti ve věku 2 – 4 let věku, zajištění potřeb dítěte, jeho výchova a rozvoj
schopností a dovedností, kulturních a hygienických návyků dítěte, nácvik
sebeobsluhy dítěte atd. Náplní práce je také příprava programu a aktivit pro děti
dle plánu péče a pokynů vedoucí pečující osoby, odpovědnost za dodržování
pravidel ve skupině, odpovědnost za bezpečnost, zdraví a výchovu dětí,
komunikace s rodiči, příprava svačinek a výdej obědů.
Pečující osoba musí splňovat tyto předpoklady:
- plnoletost, trestní bezúhonnost
- zdravotní způsobilost k výkonu práce péče o dítě, včetně zdravotního (potravinářského)
průkazu
- odborná způsobilost (zdravotní sestra, porodní asistentka, sociální pracovník, učitelství MŠ
nebo 1. stupeň ZŠ, asistent pedagoga s maturitní zkouškou, speciální pedagog, profesní
kvalifikace chůvy v dětské skupině nebo pro děti od zahájení povinné školní docházky, lékař)
- řidičský průkaz skupiny „B“
Požadujeme kladný vztah k dětem a ochotu pracovat s mladšími dětmi, organizační dovednosti,
kreativitu, důslednost, schopnost práce v týmu, dovednost sebereflexe, respektující přístup
v práci s dětmi, rodiči a kolegy.
Nabízíme:
Hrubá mzda 24 000,- Kč (zkrácený úvazek 12 000,- Kč), 25 dní dovolené, možnost rozšiřování
kvalifikace absolvováním kurzů zaměřených na péči o výchovu dětí, samostatná práce
v příjemném prostředí rodinného typu, pozitivní a kreativní tým.
Prosíme uchazečky/uchazeče o zaslání životopisu do 31. 07. 2022 na e-mailovou adresu
info@aktivsenice.cz.
Děkujeme Vám.

