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WÓJT GMINY KIJE OGŁASZA NABÓR 

NA STANOWISKO OPIEKUN ŚWIETLICY -  /z ETATU

w miejscowościach: Szkoła Filialna we Włoszczowicach , Szkoła Filialna w Gartatowicach, Świetlica 
wiejska w Górkach, Kasztelania w Kijach, Świetlica wiejska w Umianowicach, Świetlica wiejska 
w Wierzbicy, Świetlica wiejska w Kliszowie, Świetlica wiejska w Rębowie, Świetlica wiejska 
w Sannostrzałowie, Świetlica wiejska w Gołuchowie, Biblioteka w Czechowie, Biblioteka 
w Stawianach, Biblioteka w Kijach, Świetlica Wiejska w Woli Żydowskiej, Szkoła w Kijach, Świetlica 
we Włoszczowicach, Świetlica w Gartatowicach
1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie co najmniej średnie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe
a) znajomość obsługi komputera oraz programów: MS Windows, MS Office,
b) odpowiedzialność, obowiązkowość

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które prowadzony
jest nabór

a) koordynacja, kontrola i sprawne wykorzystywanie publicznie dostępnego sprzętu
komputerowego z dostępem do Internetu,

b) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie organizowania życia
kulturalnego,

c) działania dot. różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą
4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie dokumentów poświadczające odbyte kursy, szkolenia itp.,
g) kserokopia dowodu osobistego,
h) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w 

stanowisku, 
k) kserokopie świadectw pracy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije" realizowanego w ramach działania 8.3. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -  einclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne -  zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na podstawie umowy o dofinansowanie numer POIG.08.03.00-26-055/12-00 
Wymiar czasu pracy: /2  etatu, od wtorku do soboty.



i ^  UNIA EUROPEJSKA
INNOW ACYJNA GOSPODARKA europejski fu n d u sz
NARODOW A STRATEGIA SPÓJNOŚCI ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na Innowacje" „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 05 grudnia 2014r. 
w godzinach urzędowania:

-  Osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Kijacii, pok. Nr 18 Ip.
-  Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Kijach, 28-404 Kije, Kije 16.
-  Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko opiekun 

świetlicy z podaniem siedziby i nazwy miejscowości"
-  Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej biuletynu informacji 
publicznej Urzędu Gminy w Kijach (www.kiie.bipist.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Kijach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv (z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej)powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 
223, poz. 1458 z póżn. zm.).

Kije, dnia 01.12.2014. VV J  T
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