OGŁOSZENIE
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko: wychowawca.
Miejsce wykonywania pracy: Hufiec Pracy w Lubsku, ul. Dworcowa 2, 68-300 Lubsko
Wymiar czasu pracy: 1,0 etat, umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie
jego usprawiedliwionej nieobecności.
Zakres obowiązków, m.in.:



















Opracowywanie i przekazywanie materiałów do publikacji na stronach internetowych oraz w
mediach.
Przestrzeganie uregulowań prawnych w zakresie organizacji i realizacji kształcenia, szkolenia
i przygotowania zawodowego oraz wychowania i opieki uczestników.
Organizowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej (programów
wychowawczych, grup wsparcia, zajęć zespołowych i indywidualnych) oraz aktywnych form
spędzania czasu wolnego (imprez, zajęć klubowych i warsztatowych, kół zainteresowań).
Udział w comiesięcznych radach pedagogicznych i zespołach diagnostycznych.
Realizowanie zadań doskonalących pracę wychowawczą dotyczących organizacji grupy
wychowawczej, troski o właściwy stosunek uczestnika do nauki i pracy, troski o wychowanie
moralno-społeczne uczestników, współpracy z rodzicami, dbania o higienę zdrowotną
uczestników, opieki i pomocy materialnej dla uczestników, pomocy w samorealizacji,
wdrażania do poszanowania tradycji i wartości edukacyjnych.
Budzenie u uczestników wiary we własne możliwości - kreowanie sytuacji, które pozwolą
wychowankowi podnieść swoją samoocenę i rzetelnie ją sformułować.
Wypracowywanie u wychowanków umiejętności komunikowania o trudnych sytuacjach,
problemach i wpajanie im właściwego sposobu reagowania na nie.
Respektowanie zasad współpracy z domem rodzinnym, rówieśnikami, szkołą, pracodawcą.
Comiesięczna analiza pracy wychowawczej oraz sytuacji edukacyjnej i zawodowej
uczestników, w tym postępów w nauce oraz frekwencji na zajęciach szkolnych.
Bieżące monitorowanie występowania wykruszalności uczestników i podejmowanie działań
prewencyjnych oraz naprawczych.
Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych,
rozpoznawanie potrzeb i problemów młodych osób, ich predyspozycji i zainteresowań.
Kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapewnienie pomocy i wsparcia
w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych.
Dbanie o wysoki poziom i efektywność kształcenia uczestników Hufca Pracy oraz warunki
realizacji nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy, w tym naukę i
egzekwowanie ścisłego przestrzegania przepisów BHP.
Utrzymywanie stałej współpracy z pracodawcami, władzami samorządowymi oraz innymi
podmiotami działającymi na rzecz młodzieży.

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii,
2) 2 lata stażu pracy,
3) niekaralność lub brak toczących się wobec kandydata postępowań karnych lub
dyscyplinarnych za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko
wolności seksualnej i obyczajności; przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę
małoletniego; przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa
3
określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
553, z późn. zm.); przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.20.0.2050),
4) brak orzeczonego wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności związanej
z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakaz
przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi
osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez
zgody sądu,
5) odporność na stres,

6) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
7) bardzo dobra organizacja pracy.
Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny,
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia,
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
doświadczenia zawodowego / stażu pracy, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie
wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Termin: 13 maja 2021 r.
Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem
i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na stanowisko: wychowawca w HP Lubsko”
Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79

INFORMACJA
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata
jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.
Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych
i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych (czyli danych innych niż imię (imiona) i
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz
poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na
potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.
Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą
klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na
potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.
Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w
Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora
danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod
adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być
przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą
do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia
w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych

osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT.
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji
przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych
osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe,
wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane
poza Europejski Obszar Gospodarczy.

