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Jeśli lubisz pracę z dziećmi oraz nie masz problemu z tworzeniem pozytywnych relacji to mamy 
stanowisko, które z pewnością Cię zainteresuje! 

Szukamy Wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego 
Miejsce pracy: Rumia (woj. pomorskie) 
 
Do Twoich głównych zadań będzie należało: 

 Sprawowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w świetlicy  
 Wsparcie i praca socjalna na rzecz dzieci i młodzieży  
 Prowadzenie dokumentacji placówki i uczestników  
 Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży  
 Animowanie lokalnej społeczności i prowadzenie działań na jej rzecz  
 Prowadzenie zajęć w świetlicy  
 Prowadzenie zajęć terapeutycznych  
 Współpraca z animatorami, wolontariuszami i innymi osobami prowadzącymi zajęcia  
 

Aplikuj niezwłocznie, jeżeli: 
 Posiadasz wykształcenie wyższe:   

o na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, 
nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę 
socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą   
o na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 
pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym  
z zakresu pedagogiki opiekuńczo- -wychowawczej   
o lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe z udokumentowanym 

minimum 3-letni stażem pracy z dziećmi lub rodziną 
 Potrafisz dobrze organizować swoją pracę  
 Posiadasz okresową gotowość do pracy w weekendy  
 Jesteś osobą kreatywną w organizowaniu zajęć  
 Jesteś osobą samodzielną i działasz dynamicznie   
 Posiadasz umiejętność pracy w zespole i angażowania innych w aktywną współpracę    
 Posiadasz umiejętność skutecznego działania pod presją czasu    
 Jesteś osobą odpowiedzialną 

 
Mile widziane: 

 Umiejętności w prowadzeniu socjoterapii 
 
Czego możesz spodziewać się z naszej strony? 

 nietuzinkowy klimat: współtworzenie usług i wartości oraz realny wpływ na rozwój organizacji 
 pracy w zespole, który chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, 
 duże możliwości rozwoju własnych kompetencji i umiejętności 
 umowy o pracę 

Nie czekaj, aplikuj! Lepszego czasu na rozwój nie będzie – wyślij CV na kontakt@dlawas.org 

Nie zdyskwalifikujemy Cię, jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności. 
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