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Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko:
Pedagog (1 etaty)
W zwizku z realizacjq przez Gminç Leoncin projektu p11. ,,SPinKa w Leoncinie"
wspolfinansowanego ze §rodk6w Europej skiego Funduszu Spolecznego w ramach Osi Priorytetowej
X Edukacja dia Rozwoju Regionu, Dzialanie 10.3. Doskonalenie Zawodowe, Poddzialanie 10.3.1.
Doskonalenie Zawodowe Uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Leoncin oglasza nabór na stanowisko Pedagoga w
projekcie
1. Warunki zatrudnienia:
Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o prace, etat
Czas trwania umowy: wrzesieñ 2016r. —30 czerwca 2017 r.
2. Wymaania zwipzane ze stanowiskiem:
a) niezbçdne:
1.wyksztalcenie wyzsze o kierunku pedagogika,
2. posiadanie obywatelstwa poiskiego,
3. posiadanie peInej zdo1noci do czynnoci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
4. niekara1no6 za przestcpstwa popelnione umy1nie,
5. znaj omoé Regulamin konkursu nr RPMA. 10.03.01 -IP.0 1-14-008/1 SRegionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
b) dodatkowe:
1.umiej çtnoé i dowiadczenie w prowadzeniu szkoleñ,
2. znajomoá lokalnego rynku pracy
3. dowiadczenie w pracy z m1odzie I gimnazjalistami
4. dowiadczenie w zakresie wspólpracy przy projektach wspólfinansowanych ze §rodk6w Unii
Europej skiej
3. Zakres zadañ wvkonvwanych na stanowisku:
1. Przeprowadzenie grupowych warsztatów z poradnictwa pedagogicznego dia 100 uczestników
/uczestniczek projektu w 3 gimnazjach biorcych udzial w projekcie: Leoncinie, Glusku oraz w
Górkach w grupach maksymalnie 25 osobowych oraz indywidualnych konsultacji pedagogicznych po
zdiagnozowaniu potrzeb 100 uczestników / uczestniczek projektu (w czasie trwania calego projektu).
Pedagog bçdzie pelnil rolç Brokera edukacyjnego, bçdzie doradcq dia gimnazjalistow przy wyborze
cieek edukacyjnych, bçdzie równiez odpowiedzialny za cigle motywowanie m1odzie4 do
podejmowania wyzwañ w projekcie.
2. Prowadzenie niezbçdnej dokumentacji zwiqzanej z realizacj4 projektu ,,SPinKa w Leoncinie"
zgodnie z ustaw4 o ochronie danych osobowych (tj. miesiçczna karta pracy pracownika zatrudnionego
w projekcie, dziennik zajçé, opracowanie i prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).
3. Opracowanie na podstawie dowiadczeñ przy rea!izacji projektu ,,SPinKa w Leoncinie" i we
wspópracy z zatrudnionymi : doradcq zawodowm oraz psychologiem autorskiego programu i
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narzçdzia do prowadzenia poradnictwa edukacyjno - zawodowego, który bedzie efektem realizacji
projektu.
4. Wymiar etatu - 1 etaty - 40 godz. tygodniowo, nienormowany czas pracy, potencjalnie praca
r6wniei w soboty i niedziele, mo1iwoé pracy zdalnej
5. Informacia o warunkach pracy na stanowisku:
• Budynek piçtrowy, stanowisko pracy na pierwszym piçtrze - w budynku nie ma windy;
• Pedagog bçdzie pehiil dyzury w poszczególnych szkolach gimnazjalnych z terenu Gminy
Leoncin: w Leoncinie, Glusku i Górkach - zgodnie z przyjçtym tygodniowym planem;
Praca
na przedmiotowym stanowisku nie jest narazona na wystçpowanie uci1iwych i
•
szkodliwych warunków pracy.
6.Wyma2ane dokumenty:
zyciorys (CV),
kserokopie dokumentów potwierdzajqcych uzyskane wyksztalcenie,
kserokopie gwiadectw pracy, ukoñczonych kursów i szkoleñ,
wlasnorçcznie podpisane owiadczenie o niekara1noci, pelnej zdo1noci do czynnoci prawnych
i korzystaniu z pelni praw publicznych,
wlasnorçcznie podpisane owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Mieisce i termin skiadania dokumentów:
Dokumenty nalezy skladaé do dnia 14 wrzenia 2016 r. do godz. 12.00 za porednictwem poczty na
adres Urzqd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, (decyduje data wplywu do urzçdu) lub osobicie w
sekretariacie Urzçdu Gminy Leoncin, bd za porednictwem poczty elektronicznej na
adres: ug.1eoncin(tlen.p1
Dokumenty na1ey skladaó w kopercie opisanej nastçpujqco: ,, Doradca zawodowy w projekcie pn.
,,SPinKa w Leoncinie".
Urzqd Gminy Leoncin informuje, ze informacje o kandydatach, którzy zglosili sic do naboru, stanowiq
informacjc publiczn4 w zakresie objçtym wymaganiami zwizanymi ze stanowiskiem okre1onym w
ogloszeniu o naborze.
8. Informacje dodatkowe:
Kandydaci, którzy spelniq kryteria formalne zostan4 zaproszeni drogq telefoniczn4 na rozmowy
kwalifikacyjne w wyznaczonym terminie.
Komisja rekrutacyjna dokona oceny spelnienia przez kandydatów wymagañ formalnych oraz
wyników rozmowy kwalifikacyjnej i sporzdzi protokól koñcowy dokumentujqcy przebieg rekrutacji
na wiw stanowisko.
Informacja o wynikach wyboru zostanie zamieszczona na stronie Internetowej Gminy Leoncin
www.leoncin.pl.
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