Żłobek Tup Tup poszukuje wesołej, uśmiechniętej i jednocześnie odpowiedzialnej Cioci dla
naszego najbardziej wymagającego klienta - Dzieci

Idealna Ciocia:


opiekuje się dziećmi oraz wspiera ich wszechstronny rozwój,



opracowuje i realizuje program opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny w oparciu o potrzeby,
możliwości oraz wiek dzieci,



przygotowuje, organizuje i prowadzi zajęcia stymulujące rozwój dzieci,



zapewnia dzieciom bezpieczeństwo oraz należyte warunki sanitarno – higieniczne,



wykonuje codzienne czynności związane z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia,
mycia, układania do snu, przewijania,



współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka mając na celu wspólną troskę o
prawidłowy rozwój dziecka,



prowadzi wymaganą dokumentację,



chętnie zdobywa nową wiedzę i rozwija swoje umiejętności w pracy z dziećmi i rodzicami,



dba o porządek i wystrój pomieszczeń żłobkowych.

Nasze wymagania nie są wygórowane. Oczekujemy:


wykształcenia kierunkowego zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3,



pasji i motywacji do pracy z dziećmi,



osobistego wkładu w pedagogiczny rozwój dzieci,



zaangażowania i kreatywności,



zdolności organizacyjnych,



umiejętności współpracy i dobrej komunikacji,



mile widziane dodatkowe umiejętności z zakresu języków obcych, muzyki, plastyki, logopedii
itp.

W zamian oferujemy:


zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze,



stabilność zatrudnienia,



ciekawą pracę w młodym zespole, w przyjaznej atmosferze,



rozwój zawodowy – szkolenia i kursy adekwatne do kompetencji.

Wymagane dokumenty:
• CV;
• oświadczenie kandydatki/kandydata:
− o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (kandydatka/kandydat przed nawiązaniem
stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego
Rejestru Karnego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w Żłobku
i Przedszkolu Tup Tup);

− o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z
dostępem ograniczonym;
− o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
− o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
− że nie jest i nie była/był pozbawiona/-y władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została
zawieszona ani ograniczona;
− wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
− następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobek
i Przedszkole Tup Tup Jacek Pobłocki z siedzibą w Dobrzewinie przy ul. Bednarskiej 7 w celu
realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadoma/y prawa dostępu do treści swoich danych oraz
prawa ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla potrzeb naboru
zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a, c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.). Konieczne dodatkowe dane niewymagane
przepisami art. 221 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.
1320 ze zm.) są zgodne z art. 15 ust. 4, 5 ustawy z dnia 4.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 75 ze zm.)”.
Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej Żłobka i Przedszkola Tup Tup
www.tup-tup.com.pl w zakładce Żłobek/„Praca”.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Żłobka i Przedszkola Tup Tup przy ul. Wiczlińskiej 91,
81-577 Gdynia lub drogą elektroniczną info@tup-tup.com.pl.

