
      

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy 
ul. Plutonowych 10, 04 – 404 Warszawa, tel. (22) 673 54 12, fax: (22) 611 99 94  
www.opsrembertowe.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl  

 

 Projekt systemowy 
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania  i reintegracji społecznej mieszkańców 

dzielnicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  
poszukuje kandydata do pracy w charakterze: 

 
OPIEKUN/KA DZIECI 

 
w projekcie systemowym „Samorz ądne perspektywy – rembertowski system wsparcia 
usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszka ńców dzielnicy” , współfinansowanym 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. 

 
Zakres obowiązków obejmuje: 
• opiekę i organizację czasu wolnego dla dzieci osób uczestniczących w projekcie,  
• ścisłą współpracę z pozostałymi realizatorami projektu. 

 
Wymagania: 
• wykształcenie minimum średnie (preferowani absolwenci lub studenci studiów pedago-

gicznych lub psychologicznych), 
• udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi, w szczególności w zakresie anima-

cji czasu wolnego, 
• umiejętności organizacyjne, 
• umiejętność pracy w zespole,  
• samodzielność, 
• kreatywność, 
• dyspozycyjność. 

 
Oferujemy: 
• pracę na umowę zlecenie w wymiarze 16 godzin w dniach 22 – 23 października 2012 r.  

w godzinach 9:00 – 15:00 oraz dwa dni w listopadzie (2 x 2h) – dokładny termin do 
uzgodnienia,  

• możliwość kontynuacji pracy w większym wymiarze godzin w latach 2013 – 2014, 
• pokrycie kosztów badań medycyny pracy, 
• możliwość wystawienia opinii / referencji, 
• pracę w życzliwym, chętnym do współpracy zespole specjalistów z różnych dziedzin. 
 
CV, list motywacyjny oraz skan / xero dokumentów potwierdzających wykształcenie i do-
świadczenie należy dostarczyć do dnia 17 pa ździernika 2012 r.  do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy ul. Plutonowych 10, 04 – 404 Warszawa oso-
biście, listownie lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl z dopi-
skiem: „Opiekun/ka dzieci”. Informujemy, że skontaktujemy si ę z wybranymi osobami.  
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.  
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. 


