
O G Ł O S Z E N I E
O NABORZE NA STANOWISKO

OPIEKUNA KLUBU SENIORA W BROKU
(stanowisko nieurzędnicze)

w ramach projektu „Gmina Brok przyjazna Seniorom” dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia
społecznego  i  walka  z  ubóstwem,  Działania  9.2  Usługi  społeczne  i  usługi  opieki  zdrowotnej,
Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

I.  Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie,

• wykształcenie  min.  średnie  kierunkowe   lub  ukończony  co  najmniej  20-godzinny  kurs

przygotowujący do prowadzenia działalności związanej z Klubem Seniora,

•  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

• niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

• nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

• umiejętności w zakresie animacji społecznej,

• umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

• odpowiedzialność za powierzone zadania,

• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

• dyspozycyjność,

• znajomość obsługi komputera,

• umiejętność pracy z osobami starszymi.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów zgodnie z zapisami projektu,

• udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu,

• współpraca z personelem projektu,

• prowadzenie dokumentacji działania Klubu Seniora m.in. listy obecności uczestników, 

sporządzanie dokumentacji fotograficznej,
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• organizowanie spotkań okolicznościowych,

• uczestniczenie w wyjazdach i wycieczkach organizowanych w ramach projektu,

• zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych 

zajęciach,

• utrzymanie ładu i porządku w Klubie,

• nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia,

• udzielanie pomocy, opieki osobom niesamodzielnym,

• prowadzenie działań informacyjnych projektu zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.

IV. Warunki pracy:

• liczba stanowisk – 1 opiekun,

• forma zatrudnienia – umowa o pracę, ½ etatu

• wymiar czas pracy: 20 h na tydzień, min. 3 dni w tygodniu,

• praca w godzinach – do ustalenia w zależności od harmonogramu prowadzonych zajęć,

• miejsce pracy: siedziba Klubu Seniora w budynku przy ul. Pułtuskiej 22 07-306 Brok,

• przewidywany termin świadczenia pracy: od 01.12.2018 r. do 31.10.2020 r. Termin może

ulec zmianie ze względów organizacyjnych,

• Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia   niniejszego  ogłoszenia  zatrudnienie  osób

niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Broku wynosiło 6%.

V. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,

• życiorys (CV),

• kopie  dokumentów  potwierdzających  poziom  wykształcenia  lub  zaświadczenie

o ukończeniu min. 20 godzinnego kursu przygotowującego do prowadzenia klubu seniora,

• oświadczenia:

-  o posiadanym obywatelstwie,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
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- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-  o  wyrażeniu  zgody na przetwarzanie  danych  osobowych zwartych  w ofercie  dla  potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia  27.11.20.18 r.  do godz.

12:00  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Broku  Plac  Kościelny  6  07-306  Brok  pok.  nr  1,  w

zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko opiekuna Klubu Seniora w Broku”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Procedura naboru:

• Procedura  naboru  prowadzona  będzie  dwuetapowo:  I  etap  –  złożenie  dokumentów

i  sprawdzenie  kandydatów  pod  względem  spełnienia  wymagań  formalnych.  II  etap  –

rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

• Kandydaci spełniający wymagania formalne powiadomieni zostaną telefonicznie lub drogą

pocztową  o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

• Dokumenty  osób,  które  nie  spełniły  wymagań  formalnych  określonych  w  ogłoszeniu

zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

• Dokumenty  aplikacyjne  pozostałych  osób,  po  okresie  3  miesięcy  od  dnia  nawiązania

stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym

lub mogą być odebrane osobiście.

• Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

Gminy  w  Broku  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  www.bip.brok.pl oraz  zostanie

przesłana do kandydatów

VII. Pozostałe informacje:

Osoby uprawnione do kontaktu z kandydatami:

Marta Kolosek, Dorota Stefańczyk tel. 297457587.

Organizator naboru zastrzega sobie prawo jego odwołania, bez podania przyczyny.

   /-/ Marek Młyński

Burmistrz Gminy Brok
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KLAUZULA INFORMACYJNA:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych

oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (RODO).  Każdy kandydat  przystępując  do naboru podaje

swoje dane dobrowolnie. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Brok Plac Kościelny 6 07-306 Brok,

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e mail: inspektor@aci24.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu naboru.

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

-  dostępu  do  treści  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,  ograniczania

przetwarzania  oraz  do  przenoszenia  swoich  danych,  a  także  w  przypadkach  przewidzianych

prawem – prawo do usunięcia danych i  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Państwa danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Brok, dnia 19.11.2018 r. 
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