Oferta pracy - szczegóły

Stanowisko:

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Numer:

StPr/19/0657

Dodane przez:

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

WARUNKI PRACY I PŁACY
Miejsce pracy:

Jarosława Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola, powiat: zduńskowolski, woj:
łódzkie

Zakres
obowiązków:

Zajmowanie się rodzinami zastępczymi, w których przebywają wychowankowie do
15 roku życia polegające na przygotowywaniu tych osób do samodzielnego życia po
opuszczeniu przez nich rodzinnej pieczy zastępczej

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony

Praca tymczasowa
oferowana przez
agencję:

NIE

Wymiar etatu:

1

Zmianowość:

inna

Liczba godzin
pracy w tygodniu:

40

Liczba godzin
pracy w miesiącu:

160

Data rozpoczęcia:

01.10.2019

Wynagrodzenie
brutto:

od 2 800 PLN

System
wynagradzania:

Czasowy ze stawką miesięczną

Zawód:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Zapewnienie wyżywienia:

NIE

Zatrudnienie od zaraz:

NIE

Zapewnienie zakwaterowania:

NIE

Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do NIE
Polski:

WYMAGANIA
Wymagania konieczne:
Wykształcenie:

wyższe (w tym licencjat)

Zawód:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (wymagany staż
- lata: 1)

Pozostałe wymagania:
Inne wymagania:

- wykształcenie wyższe zgodnie z ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej - mile widziane
prawo jazdy kat. B - min. 1 rok doświadczenia w
pracy z dziećmi - zadaniowy czas pracy - 8h dziennie praca na terenie powiatu zduńskowolskiego Czynniki
niebezpieczne: - ﬁzyczne: praca przy komputerze pow. 4
godzin. - biologiczne: bakterie i wirusy

DANE PRACODAWCY:
Pracodawca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Krótki opis
działalności
gospodarczej::
Nr KRAZ:
Sposób
aplikowania:

bezpośrednio do pracodawcy

Adres:

Jarosława Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola, powiat: zduńskowolski, woj:
łódzkie

Osoba do kontaktu: Mariusz Kubiak
Numer telefonu:

43 824 99 90

E-mail:
Język aplikacji:

polski

Wymagane
dokumenty:

CV

Wygenerowano w dniu 2019-09-26 r.

Sposób kontaktu /
przekazania
dokum.:

Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon

POZOSTAŁE DANE:
Liczba miejsc pracy:

1

Przeznaczone wyłącznie dla osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy:

NIE

w tym dla niepełnosprawnych:

0

Przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych (ﬁnansowanie z
PFRON):

NIE

Data dodania:

24.09.2019

Możliwe przekazanie do realizacji przez
inny PUP:

NIE

Data udostępnienia na portalu
Europejskich Służb Zatrudnienia:

24.09.2019

Data aktualizacji:
Data ważności:

23.10.2019

Wygenerowano w dniu 2019-09-26 r.

