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Шукаємо Координатора - вихователя 
Шукаємо людей з місією та досвідом роботи з дітьми. 
Обов’язки: 
• Координація роботи команди: опікунів-вихователів, старших вихователів. 
• Складання місячних графіків праці для опікунів-вихователів 
• Здійснення опіки та виховання дітей з України 
• Побудова стосунків з дітьми на основі поваги та з врахуванням їх емоційного стану. 
• Співпраця з директором, старшим вихователем, психологом.  
Умови праці: чергування 8/10 годин на добу, можливість проживання та харчування. 
Кого шукаємо: координатор-вихователь в Осередку для дітей з України 
Де: район Kościerzyna воєводство Рomorskie 
Що пропонуємо: 
- Працю мінімум на два місяці. 
- Працю на цілу ставку в приязному середовищі.  
- Працю в особливій та неповторній атмосфері, з дітьми та молоддю, які позбавлені 
батьківської опіки. 
- Працю в команді чудових, активних, приємних людей. 
Вимоги: 
Наявна вища освіта, педагогічне училище (коледж), студенти 4-5 року навчання. 
а) напрямки педагогіка, педагогіка спеціальна, психологія, соціальна педагогіка, соціальна 
робота інші напрямки, в програмі яких розглядається ресоціалізація, соціальна робота, 
педагогіка виховання. 
b) Освіта за іншими напрямками, якщо наявна друга вища в галузях психології, педагогіки, 
наук про родину або ресоціалізації. 
c) Досвід праці з дітьми, які мають спеціальні потреби та проблеми. 
d) Громадяни Польщі, України, які володіють польською, українською та російською мовами. 
f) Права на керування автівкою будуть додатковою перевагою. 
Резюме разом з короткою автобіографією просимо висилати 
на e-mail 
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Szukam koordynatora - korepetytora 
Szukam osób z misją i doświadczeniem w pracy z dziećmi. 
Obowiązki: 
• Koordynacja pracy zespołu: opiekunów, wychowawców starszych. 
• Sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy dla opiekunów-wychowawców 
• Opieka i wychowanie dzieci z Ukrainy 
• Budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku i uwzględnieniu ich stanu emocjonalnego. 
• Współpraca z dyrektorem, starszym pedagogiem, psychologiem. 
Warunki pracy: zmiana 8/10 godzin dziennie, możliwość zakwaterowania i wyżywienia. 
Kogo szukamy: Koordynator-nauczyciel w Oseredku dla dzieci z Ukrainy 
Gdzie: Kościerzyna powiat woj Romorskie 
Co oferujemy: 
- Praca na co najmniej dwa miesiące. 
- Praca na pełny etat w przyjemnym otoczeniu. 
- praca w wyjątkowej i wyjątkowej atmosferze, z dziećmi i młodzieżą pozbawioną opieki 
rodzicielskiej. 
- Praca w zespole wspaniałych, aktywnych, fajnych ludzi. 
Wymagania: 
Wykształcenie wyższe, szkoła pedagogiczna (kolegia), uczniowie 4-5 lat studiów. 
a) obszary pedagogiki, specjalizacji pedagogiki, psychologii, pedagogiki społecznej, pracy socjalnej 
inne obszary, których program zajmuje się resocjalizacją, pracą socjalną, pedagogiką edukacji. 
b) wykształcenie w innych dziedzinach, jeśli dostępny jest drugi stopień psychologii, pedagogiki, 
nauk rodzinnych lub resocjalizacji. 
c) doświadczenie w pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami i problemami. 
d) Obywatele Polski, Ukrainy posiadający język polski, ukraiński i rosyjski. 
f) Prawo jazdy będzie dodatkowym atutem. 
Prosimy o przesłanie CV wraz z krótką autobiografią 
на e-mail 
rekrutacjaukraina22@gmail.com 
 

 


