
 
 
 

Firma BC PROGRES Bożena Chlebek 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownicze: 

Pedagog wychowania przedszkolnego – 3 etaty 
Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu p.n. „MALI 
ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr RPMP.10.01.02-12-0186/17-00 

 
1.Wymagania niezbędne (formalne): 

1. obywatelstwo polskie, 
2. pełna zdolność do czynności cywilno - prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
3. Wykształcenie zgodne z obejmowanym stanowiskiem (pedagogika/edukacja przedszkolna lub studia 

magisterskie pedagogiczne i podyplomowe edukacja/pedagogika przedszkolna) 
 
2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): 
 

1) minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, 
2) umiejętność posługiwania się technologią komputerową (min. Excel, Word), 
3) dodatkowe umiejętności i kwalifikacje - . 

 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 
-Sprawowanie funkcji opiekuńczych w przedszkolu, 

      - Planowanie i realizacja zajęć dydaktycznych, 
- Rozwijanie zdolności i zainteresowań każdego dziecka, 
- Stosowanie nowoczesnych metod wychowawczych, 
- Dbanie bezpieczeństwo dzieci przebywających w placówce, 
- Prowadzenie dokumentacji zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- Współpraca z rodzicami oraz opiekunami prawnymi, 
- Realizacja założeń statutowych przedszkola. 

 
4. Warunki pracy na danym stanowisku. 
1) wymiar zatrudnienia –1 etat, 
2) czas pracy – 40 godzin tygodniowo, pięć dni w tygodniu. 
3) stanowisko: Pedagog wychowania przedszkolnego, 
4) miejsce pracy: Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej  Przedszkole ,,Mali 
Odkrywcy” 
 
5. Wymagane dokumenty: 
1) życiorys (CV), 
2) list motywacyjny, 
3) kopie świadectw pracy, 
4) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, 



5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, 
dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, 
6) W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy 
oryginały dokumentów. 
7). Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i 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 dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami). 
8). Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„NABÓR NA STNOWISKO: Pedagog wychowania przedszkolnego w Przedszkolu ,, Mali 
Odkrywcy”  - BC PROGRES Bożena Chlebek 
należy składać osobiście w siedzibie firmy BC PROGRES Bożena Chlebek   
w godzinach 8.00 – 16.00 
Kamieniec 4, 34- 452 Ochotnica Dolna 
lub drogą pocztową na adres: 
firmy BC PROGRES Bożena Chlebek   
os. Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna 
w terminie do 28 czerwca 2018 roku do godz. 16.00 (liczy się data wpływu do siedziby firmy). 
9) Osoby które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-
mailowy. 
11) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Przedszkola ,,Mali 
Odkrywcy”. 


