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INFORMACJE OGÓLNE 

Data sporządzania opisu   22.12.2014 

Pracownik  ds. 
współpracy z klientem  

 Małgorzata Łyko-Szczygieł – Dyrektor żłobka 
Mariusz Dziedzic – Specjalista ds. rekrutacji  

Status oferty   Aktywna 

SZCZEGÓLY DOT. FIRMY 

Nazwa firmy  Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak- Dżyberti 

Adres  ul. Ozimska 184 

Kod pocztowy, 
miejscowość 

 45-310 Opole 

Podstawowa działalność 
firmy  

 Działalność usługowa: doradztwo, szkolenia, Coaching  

Kontakt w firmie z   Joanna Kasprzak-Dżyberti  

Stanowisko  Właściciel firmy 

Telefon  77 4021481 

E-mail   biuro@dobry-projekt.pl  

www  www.dobry-projekt.pl  

numer nip   9910015931 

INFORMACJE DOT. MIEJSCA PRACY 

Nazwa firmy (jeśli inna w 
miejscu pracy) 

 Niepubliczny Żłobek „Małe Nutki” 

Adres  ul. Niemodlińska 60 

Kod pocztowy, 
miejscowość 

 45-865 Opole 

Stanowisko   Opiekunka 

E-mail   dyrektor@malenutki.pl  

www  www.malenutki.pl  

Środowisko pracy  Praca z dziećmi 

OPIS STANOWISKA PRACY 

Nazwa stanowiska  Opiekunka dzieci do lat 3 

cel stanowiska   Opieka nad dziećmi do lat 3 

Ilość potrzebnych 
pracowników 

 5 (pięć stanowisk pracy) 

Data rozpoczęcia pracy  
( przewidywany ) 

 Luty 2015 

przełożony funkcjonalnie  Dyrektor żłobka 

przełożony służbowo  Dyrektor żłobka 

współpraca wewnątrz 
firmy  

 z Dyrektorem placówki,  z położną, z woźną 

rodzaj umowy :  umowa o pracę - pełen etat 

wynagrodzenie :  1800,00 zł/brutto w okresie próbnym (3 miesiące)  

Warunki pracy ( opis 
miejsca , terytorium ) 

 praca na terenie żłobka 

Czas pracy   Tryb pracy dwuzmianowy w godzinach  7.00-15.00 lub 9.00-17.00 w 
dni robocze tj. od poniedziałku do piątku  
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Zakres podstawowych 
obowiązków :  

 1. Profesjonalna opieka nad dziećmi w wieki do lat 3;  
2. Organizacja zajęć edukacyjnych;  
3. Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym;  
4. Realizacja programu 
5. Pomoc w przygotowaniu imprez okolicznościowych, zajęć 
animacyjnych;  
6. Pomoc przy rozdysponowaniu posiłków dla dzieci;  
7. Utrzymywanie relacji z rodzicami ( wymiana informacji zwrotnych, 
rozwiązywanie ewentualnych problemów itp.);  
8. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb fizycznych, emocjonalnych i 
społecznych dzieci;  
9. Stosowanie się do wewnętrznych rozporządzeń dyrektora placówki 

Zakres uprawnień   do organizowania zajęć edukacyjnych; do kontaktów i przekazywania 
informacji rodzicom podopiecznych; 

Zakres 
odpowiedzialności  

 za profesjonalną opiekę nad dziećmi i rozpoznawanie ich potrzeb oraz 
reagowanie na nie; za bezpieczeństwo podopiecznych; za realizację 
programu opiekuńczo-wychowawczego 

PROFIL STANOWISKA 

wykształcenie niezbędne   wykształcenie co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej 
dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 
(potwierdzone świadectwem pracy, zaświadczeniem o zatrudnieniu) 
lub 
wykształcenie co najmniej wykształcenie średnie i odbyte 280-
godzinne szkolenie z czego co najmniej 80 godzin miało formę zajęć 
praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem, 
potwierdzone świadectwem ukończenia kursu 

wykształcenie pożądane   wyższe; kwalifikacje:  pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, 
nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego 

doświadczenie 
niezbędne  

 dwa lata w pracy z dziećmi do lat 3 

doświadczenie pożądane  ponad 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 

niezbędna wiedza 
specjalistyczna  

 wiedza z zakresu: rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, 
psychopedagogicznego rozwoju jednostki, stymulowania 
wszechstronnego rozwoju dziecka, odpowiedzialności prawnej 
opiekuna, podstaw medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku 
pierwszej pomocy), przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, 
emisji głosu; 

niezbędne uprawnienia, 
certyfikaty, 
zaświadczenia 

 zaświadczenie o niekaralności; aktualne badania sanitarno-
epidemiologiczne; 

umiejętności niezbędne 
na stanowisku 

 umiejętność pracy z dziećmi; umiejętność radzenia sobie ze stresem; 
umiejętność indywidualizacji oddziaływań; umiejętność 
rozpoznawania symptomów kłopotów zdrowotnych; umiejętność 
organizacji pracy 
mile widziane umiejętności plastyczne i/lub wokalne , gra na 
instrumencie muzycznym 

języki obce   mile widziany angielski na poziomie komunikatywnym, gry i piosenki 
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dziecięce w języku obcym  

 

kompetencje 
ogólnofirmowe  

 cierpliwość; energiczność; umiejętność współpracy w zespole  

kompetencje 
stanowiskowe  

 podzielność uwagi; kreatywność; komunikatywność; konsekwencja; 
stabilność psychiczna 

INFORMACJE DODATKOWE 

Inne wymagane cechy:  dyspozycyjność  
brak nałogów 
wytrzymałość fizyczna 

 


