SZCZEGÓŁY PRACY NA STANOWISKU - WYCHOWAWCA
Miejsca pracy: Zatrudniamy Wychowawców Kolonijnych na naszych bazach
kolonijnych:
- nad morzem: Puck, Jastrzębia Góra, Łeba, Ustka, Poddąbie, Łazy, Rewal,
Kołobrzeg, Łukęcin i inne.
- w górach: Wisła, Szczyrk, Krościenko nad Dunajcem, Rabka Zdrój, Polanica
Zdrój i inne.
Termin i czas pracy: przedział czasowy od 28.06.2014r. do 31.08.2014r. W
tym czasie uzgadniamy termin pracy. Zatrudniamy wychowawców kolonijnych na
1, 2 lub więcej turnusów w podanym przedziale czasowym. Turnusy: 10-14
dniowe.
Wymagania: wykształcenie wyższe lub licencjat, lub studenci po ukończonym
min. II roku, (kierunki związane z pedagogiką, psychologią, nauczycielskie,
animacją kulturalno-oświatową, artystyczne, inne związane z opieką
pedagogiczną), kurs wychowawcy kolonijnego lub inne uprawnienia wynikające z
rozporządzenia MEN w tym zakresie, książeczka zdrowia do celów sanitarnych,
ubezpieczenie OC, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Prosimy
o
przesłanie
zeskanowanych
potwierdzających wykształcenie i odbyte szkolenia.

dokumentów

Doświadczenie: dobrze jeśli kandydat ma doświadczenie w pracy związanej z
opieką nad dziećmi i młodzieżą (kolonie, obozy, praca w szkole i innych
placówkach oświatowych, wolontariat).
Zakres czynności: sprawuje opiekę na swoimi podopiecznymi, opiekuje się
dziećmi, organizuje i prowadzi zajęcia w swojej grupie, realizuje program pobytu,
odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Pełny zakres
czynności zawarty jest w Zakresie Obowiązków.
Wynagrodzenie:
- I grupa (spełnione wymagania, bez doświadczenia w pracy samodzielnej
na stanowisku wychowawcy kolonijnego) – stawka 350 zł brutto/turnus
10-14 dniowy,
- II grupa (spełnione wymagania, 1-3 letnie doświadczenie w pracy
samodzielnej na stanowisku wychowawcy kolonijnego, min. 1 roczna
współpraca z Naszym biurem /pozytywna opinia/ lub potwierdzona min. 3
letnia na podobnym stanowisku współpraca z innym biurem w zakresie
opieki wychowawcy kolonijnego i obozowych) – stawka 450 zł
brutto/turnus 10-14 dniowy,
III grupa (spełnione wymagania, powyżej 3 letnie doświadczenie w pracy
samodzielnej na stanowisku wychowawcy kolonijnego, min. 1 roczna
współpraca z Naszym biurem /pozytywna opinia/) – stawka 550 zł
brutto/turnus 10-14 dniowy.
Uwaga: istnieje możliwość uczestnictwa w kursie wychowawców kolonijnych organizowanym przez
Zleceniodawcę. Uczestnik odbywa szkolenie, bezpośrednio nie ponosi odpłatności za kurs, a jeśli spełnia
pozostałe wymagania odbywa obowiązkowy 10-14 dniowy staż wychowawcy kolonijnego. Za staż
otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 200 zł brutto za turnus 10-14 dniowy.

Warunki ogólne:
1. Zwracamy koszty dojazdu i powrotu (razem do 120 zł, pociąg 2 klasa, tylko po
przedstawieniu biletów).
2. Z osobami zostaje podpisana umowa zlecenie/o dzieło (stanowisko ma jeszcze
bardziej szczegółowe zakresy obowiązków, załączniki i informacje).
3. Właściwe wpisy w książeczce zdrowia oraz polisę OC osoby podejmujące pracę
uzyskują na koszt własny (możliwość wykupienia polisy u Zleceniodawcy – koszt
25 zł – odciągany z rachunku).
4. Okres współpracy z naszym biurem liczymy od roku 2013.

Firma, z którą będą podpisane umowy:
Poltur Polska Sp. z o. o., Zielona Góra, ul. Prosta 53.

