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Zarzad Powiatu Poznanskiego
oglasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka

w Kórniku-Bninie przy ul. Blazejewskiej 63

o stanowisko dyrektora Domu Dziecka moze ubiegac sie osoba posiadajaca
kwalifikacje okreslone w § 19 ust. l rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia l wrzesnia 2000r. w sprawie placówek opiekunczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80,
poz. 900):

l. wyksztalcenie wyzsze magisterskie na jednym z wymienionych kierunków:
- pedagogika, psychologia, politologia i nauki spoleczne w zakresie resocjalizacji;

2. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy spolecznej;
3. co najmniej S-letni staz pracy w placówce pomocy spolecznej (placówce

opiekunczo-wychowawczej, osrodku adopcyjno-opiekunczym), w tym co najmniej
2 lata na stanowisku kierowniczym;

4. znajomosc podstaw prawnych gospodarki finansowej jednostek budzetowych.

Oferta kandydata powinna zawierac:
l. zgloszenie do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy;
3. dokumenty potwierdzajace wymagane kwalifikacje;
4. ocene pracy lub ocene dorobku zawodowego - dotyczy osoby bedacej

nauczycielem, (dokument w postaci oryginalnej lub poswiadczonej za zgodnosc);
5. aktualne zaswiadczenie lekarskie (z ostatnich trzech miesiecy) o stanie zdrowia

pozwalajacym do zajmowania kierowniczego stanowiska;
6. zaswiadczenie z zakladu pracy potwierdzajace S-letni staz pracy w placówce

opiekunczo-wychowawczej/osrodku adopcyjno-opiekunczym;
7. uzasadnienie przystapienia do konkursu wraz z koncepcja funkcjonowania placówki

(organizacja pracy z uwzglednieniem budzetu i specyfiki placówki);
8. oswiadczenie kandydata, ze nie byl karany:

. kara dyscyplinarna (w trybie art. 76 Karty Nauczyciela) oraz, ze nie toczy sie
przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne - dotyczy osoby bedacej
nauczycielem;.zakazem pelnienia funkcji kierowniczych zwiazanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi;

9. zgode na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z póznozm.).

Dokumenty kandydat sklada w oryginale badz w kopii potwierdzonej za zgodnosc.

Oferty nalezy skladac wylacznie w zamknietej kopercie z podanym adresem zwrotnym
i opatrzonej napisem: "KONKURS NA DYREKTORA DOMU DZIECKA
W KÓRNIKU-BNINIE" w terminie do 15 listopada 2004 r. do godz. 15.00, bezposrednio
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,
pokój nr 104 (I pietro).
Informacje o placówce mozna otrzymac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod
nr tel. 8410-710
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Zarzad Powiatu Poznanskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostana
powiadomieni indywidualnie.
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