CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW
KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
W IWONICZU-ZDROJU
38 – 440 Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22
tel./fax. 0-13 4350612 email: sekretariat@crriwonicz.pl

OGŁOSZENIE
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Iwoniczu-Zdroju poszukuje kandydatów do pracy w charakterze:
- kierowników,
- wychowawców,
- instruktorów programu prozdrowotnego
na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w okresie wakacji
w terminie:
10.07 -30.07.2019
31.07- 20.08.2019
Główne obowiązki:
A) Kierownik
- kierowanie
prawidłowym
pod
względem
organizacyjnym
i wychowawczym biegiem życia na turnusie: organizacja życia
kulturalno-oświatowego związanego z programem prozdrowotnym
uczestników turnusu, współpraca z dyrekcją i personelem placówki,
zarządzanie członkami kadry pedagogicznej;
- dbanie o bezpieczeństwo dzieci przebywających na turnusie.
B) Wychowawca
- całodobowa opieka nad dziećmi;
- organizowanie czasu wolnego wychowanków.
C) Instruktor programu prozdrowotnego
- organizowanie czasu wolnego ,
- ustalanie programu prozdrowotnego w uzgodnieniu z kierownikiem
turnusu.
- całodobowa opieka nad dziećmi;
Wymagania:
- ukończone 18 lat, co najmniej średnie wykształcenie;
- zgodnie z art. 92p ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty
kandydatem nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo
przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem
przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; kandydatem może być
osoba wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności
związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub
opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub
miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do

określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody
sądu;
- kandydaci na stanowisko kierownika turnusu winni mieć ukończony kurs
dla kierownika wypoczynku w rozumieniu ustawy z dnia 07.09.1991r. o
systemie oświaty, posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w
wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczowychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat;
- kandydaci na stanowisko wychowawcy winni pracować w zawodzie
nauczyciela lub posiadać ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku
zgodnie z ustawą z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty
- pożądane doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
Wymagane dokumenty:
- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawców wypoczynku,
kierowników, zaświadczenia o pracy w zawodzie nauczyciela lub na
stanowisku kierowniczym w publicznej szkole lub placówce,
- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy,
- wypełniony kwestionariusz osobowy
- zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy)-oryginał, okres ważności
ww. zaświadczenia – nie starsze niż 12 miesięcy licząc od dnia jego
wydania;
- kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej:
www.crriwonicz.sanatoria.com.pl lub w siedzibie CRR KRUS
w Iwoniczu-Zdroju, pok. 17.
Oryginały dokumentów należy przedstawić przed podpisaniem umowy
Dokumenty należy dostarczyć osobiście do CRR KRUS pok. 17 lub przesłać
pocztą na adres:
Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu Zdroju
38-440 Iwonicz-Zdrój
ul. ks. Jana Rąba 22
do dnia 10.06.2019r. z dopiskiem: „turnus rehabilitacyjny dla dzieci”
dodatkowych informacji udziela Sabina Zbylut – nr telefonu 0-13 4350612
Zawiadomienie o wyborze i terminie podpisania umowy
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu do
pracy i terminie podpisania umowy.
Wynagrodzenie:
Kierownik : 3.920 zł brutto
Wychowawca: 3.520 zł brutto
Wynagrodzenie to zostanie pomniejszone o ewentualne składki na ubezpieczenia
społeczne i podatek.
Koszt pobytu w CRR około 388,50 zł (nocleg + wyżywienie)

