
Przedszkole sensoryczne Pluszaki, firma obecna 10 lat na rynku wrocławskim, w związku                              
z uruchomieniem kolejnej placówki poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

Pomoc techniczna 

 (do placówki w Św. Katarzynie) 

 

Termin rozpoczęcia pracy: wrzesień  2018 r. 

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: 

 dbałość o bezpieczeństwo, higienę i czystość dzieci; 
 sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi w czasie chwilowych nieobecności nauczyciela                    

na sali; 
 dbałość o czystość i porządek sal i toalet; 
 przygotowywanie pomocy wg zaleceń nauczyciela. 

 

Oczekujemy: 

 wykształcenia min. zawodowego; 

 doświadczenia w opiece nad dziećmi w wieku do lat 6; 

 doświadczenia i umiejętności dbania o czystość i porządek; 

 wysokiego poziom kultury osobistej; 

 zaangażowania i odpowiedzialności; 

 aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych. 

 
Oferujemy: 

 długoterminowe zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

 pracę w pełnym wymiarze godzin; 

 dla osób kształcących się możliwość awansu zawodowego. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: 
przedszkolesensoryczne@gmail.com lub kontakt telefoniczny pod nr. tel. 609 142 997 do dnia             
września 2018 roku. 
 
 
W CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.  

Przedszkole sensoryczne Pluszaki, firma obecna 10 lat na rynku wrocławskim, w związku                
z uruchomieniem kolejnej placówki poszukuje kandydatów na stanowisko: 



 

Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego 

 (do placówki w Św. Katarzynie) 

 

Termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2018 r. 

 

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: 

 pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi; 

 uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych 

 dbałość o higienę i czystość dzieci; 

 utrzymywanie czystości i porządku w salach i toaletach. 

 
Oczekujemy: 

 wykształcenia zawodowego; 

 doświadczenia w opiece nad dziećmi w wieku do lat 6; 

 doświadczenia i umiejętności dbania o czystość i porządek; 

 wysokiego poziom kultury osobistej; 

 zaangażowania i odpowiedzialności; 

 aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych. 

 
Oferujemy: 
 

 długoterminowe zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

 pracę w pełnym wymiarze  (40 godzin dziennie); 
 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 
 

pod nr. tel. 609 142 997 
lub przesłanie swojego cv oraz listu motywacyjnego mailem pod adres: 

przedszkolesensoryczne@gmail.com 

 
do dnia 15 sierpnia 2018 roku. 

 


