Dyrektor Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14
w Jeleniej Górze
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
LOGOPEDY
I. Nazwa i adres jednostki :
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze ul. Junaków 2a, 58-560 Jelenia Góra.

II. Określenie stanowiska pracy:
Stanowisko: logopeda
Wymiar czasu pracy : 5 godzin tygodniowo
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony do 31.08.2023

III. Określenie wymagań niezbędnych:
•

Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska logopedy w przedszkolach
(wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1575.),

•

Korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo.

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV, list motywacyjny;
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
3. kopie świadectw pracy;
4. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w
pełni z praw publicznych
5. podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko logopedy.

V Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres: Miejskie Integracyjne

Przedszkole nr 14, ul. Junaków 2a, 58-560 Jelenia Góra, lub złożyć osobiście w siedzibie
Przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00) w terminie do dnia 05.10.2022r.
do godziny 14.00. Kopertę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:
„Nabór na stanowisko logopedy w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu nr 14
w Jeleniej Górze”
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 06.10 2022 r. o godz. 10.00.
4. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
zostaną poinformowani telefonicznie.
5. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 755 16 78.
7.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
http://edukacja.bip.jeleniagora.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Integracyjnym
Przedszkolu nr 14 w Jeleniej Górze.

P. O. Dyrektora MIP nr 14 w Jeleniej Górze
Zuzanna Brzozowska

