
 
 
 
Stowarzyszenie „Ziemia Buska” 

Ul. Korczyńska 38, Zbludowice, 

28-100 Busko-Zdrój 

NIP 6551841968, KRS 0000167183 

 

Stowarzyszenie „Arka Nadziei”,  

ul. Adama Mickiewicza 1, 25-352 Kielce 

NIP 9591749236, KRS 0000261249 

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Ziemia Buska” w związku z 

realizacją w latach 2020-2022 projektu „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

 

ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy zimowego wypoczynku w roku 2022 grupy 

dzieci w wieku 6 – 15 lat 

 

Termin wypoczynku: pomiędzy 16.01.2022r. do 22.01.2022r. – łącznie kolejne 7 dni we 

wskazanym zakresie dat. 

 

Miejsce wypoczynku: Beskidy 

 

I. Do naboru może przystąpić kandydat, który: 

1) Nie był karany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę 

małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na 

szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem 

przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1977r. – Kodeks 

karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz 

prowadzenia działalności związanej wychowaniem, leczeniem, edukacją 

małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się do 

przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się 

z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez 

zgody sądu; 

2) Posiada kwalifikacje nauczycielskie; 

3) Ukończył 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończył kurs na 

wychowawcę wypoczynku. 

 

II. Zakres zadań/obowiązków na stanowisku obejmuje w szczególności: 

1) Sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, 

wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych; 



2) Zapewnianie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w 

grupie; 

3) Współdziałanie z kierownikiem wypoczynku w zakresie realizacji programu; 

4) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wypoczynku przez 

uczestników wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa; 

5) Nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych uczestnikom wypoczynku; 

6) Wykonanie innych zadań zleconych przez kierownika wypoczynku. 

 

III. Okres zatrudnienia zgodnie z terminem wypoczynku 

1) Łącznie 7 kolejnych dni od 16 do 22 stycznia 2022r.; 

2) Forma zatrudnienia – umowa zlecenie. 

 

IV. Wymagane dokumenty i doświadczenia: 

1) Kwestionariusz osobowy (CV) wraz z numerem telefonu do kontaktu; 

2) List motywacyjny; 

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje; 

4) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji; 

5) Oświadczenie potwierdzające fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy 

rodzicielskiej oraz władza rodzicielka nie jest jej ograniczona ani zawieszona; 

6) Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki 

obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego. 

 

V. Składanie dokumentów 

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres : ziemiabuska@op.pl 

 

List motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia winny być 

opatrzone klauzulą: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 

„Ziemia Buska”, Zbludowice, ul. Korczyńska 38, 28-100 Busko Zdrój w celu i zakresie 

niezbędnym w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)” 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie 7 stycznia 2022r. do godz. 12.00. 

 

Oferty, które wpłynęły po terminie lub niekompletne nie będą rozpoznawane. O zachowaniu 

terminu , o którym mowa powyżej decyduje data wpływu oferty. 

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjne) kandydaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

mailto:ziemiabuska@op.pl


Osoba wyłoniona w naborze przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązana jest do 

przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji o osobie) 

potwierdzające brak skazania. 


