Manager Strefy Dziecięcej/Animator zabaw dziecięcych w Centrum Livelihood

Fundacja Innowacja i Wiedza w partnerstwie z The International Rescue Committee (IRC)
rozpoczęła realizację 12-miesięcznego projektu wsparcia w zatrudnieniu i przedsiębiorczości
w Katowicach i Poznaniu. Głównym celem projektu jest zaoferowanie uchodźcom z Ukrainy
usług ułatwiających ich integrację z lokalnym rynkiem pracy i społeczeństwem. W tym celu
Fundacja Innowacja i Wiedza i IRC otworzą Centra Livelihood w Katowicach i Poznaniu. Centra
Livelihood zapewnią szeroki zakres usług, w tym m. in.: doradztwo w zakresie zatrudnienia,
wsparcie przedsiębiorczości i dotacje dla mikro firm, szkolenia zawodowe, szkolenia miękkie
jak budowanie umiejętności społecznych, pośrednictwo zawodowe, prawne i wsparcie w
tłumaczeniach.
Lokalizacja: Katowice lub Poznań
Opis stanowiska:
Organizacja pracy Strefy Dziecięcej w Centrum Livelihood oraz zapewnienie bezpiecznych,
kreatywnych, opartych na empatii i szacunku warunków dla dzieci klientów Livelihood
Centrum.
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•

organizowanie pracy Strefy Dziecięcej w Centrum Livelihood,
zapewnienie opieki dla dzieci w różnej grupie wiekowej (głównie od 2 do 10 lat) podczas
gdy rodzice korzystają we wsparcia indywidualnego lub grupowego w Centrum,
przygotowanie tygodniowych planów aktywności w Strefie,
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
zapewnienie aktywności rozwojowych,
utrzymanie porządku w Strefie Dziecięcej,
prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej w związku z wykonywanymi zadania.

Wymagania:
•
•
•

wykształcenie wyższe (licencjat, magisterskie) preferowane pedagogiczne lub wychowanie
przedszkolne,
ciepłe i przyjazne usposobienie,
wrażliwość na samopoczucie dzieci i troska o ich dobrostan,
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•
•
•
•

doświadczenie w pracy z dziećmi w Ukrainie i/lub Polsce (np. przedszkole, szkoła
podstawowa lub obozy letnie)
umiejętność współpracy w zespole i współpracy z rodzicami,
empatia, otwartość na samodoskonalenie i innowacyjne metody pracy,
komunikatywność.

Języki:
biegła znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego oraz podstawowa znajomość języka
polskiego jest wskazana. Znajomość języka angielskiego nie jest obligatoryjna, ale będzie mile
widziana.
Oferujemy:
- umowę w zależności od preferencji kandydata,
- możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku,
- elastyczny czas pracy.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@fiiw.pl . Prosimy o wpisanie w tytule
wiadomości nazwę stanowiska, na którą Państwo aplikują i wybraną lokalizację (Katowice
lub Poznań). Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
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