Załącznik nr 1

BURMISTRZ SŁUBIC
ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Żłobka Samorządowego „ Bajka”
Słubice, ul. Wojska Polskiego 15a

1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania
a)
lub
b)

posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy
z dziećmi;
posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy
z dziećmi;

ponadto :
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

posiada obywatelstwo polskie
zna przepisy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy oraz
finansów publicznych;
zna statut Żłobka Samorządowego „ Bajka” w Słubicach;
biegle obsługuje komputer;
posiada nieposzlakowaną opinię;
jest samodzielna, operatywna, dyspozycyjna;
posiada umiejętności kierowania zespołem.
2. Oferty osób przystępujących do naboru powinny zawierać:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

uzasadnienie przystąpienia do naboru wraz z koncepcją funkcjonowania
żłobka;
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
obywatelstwo kandydata;
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informacje o pracy z dziećmi;
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu w pracy z dziećmi;
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)

j)
k)
l)

m)

oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze. zmianami) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
ze zmianami.);
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych;
oświadczenie, że kandydat nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz
władza rodzicielska nie została jemu zawieszona ani ograniczona;
oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy
taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Nabór na stanowisko dyrektora
Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach, w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój 118 (sekretariat
burmistrza) w terminie do 30 czerwca 2011 r., do godziny 15.00.
4. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Słubic.
O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci
powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej.

zostaną

