Ogłoszenie: Konkurs na funkcjęKomendanta
Obozu Harcerskiego
Miejsce pracy: Bałdy Piec
Wymiar etatu: umowawolontariacka
Rodzaj placówki wypoczynku: Obózharcerski
Data udostępnienia: 2018-02-07
Ogłoszono dnia: 2018-02-07 przez Biuro Komendy Hufca
Termin składania dokumentów: 2018-03-09 19:00:00
Zlecający: Komendant Hufca ZHP Bartoszyce
Szczegóły

V. Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu – list motywacyjny.
Koncepcja funkcjonowania obozu.
Program obozu na pierwsze 3 dni, zgodny z fabułą „Bezludnej wyspy”.
Proponowane osoby na kadrę wychowawczą (oprócz komendanta minimum 3 osoby,
w tym jedna dodatkowo pełniąca funkcję zastępcy komendanta) oraz kadrę
młodzieżową.
5. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela,
b) stażu służby instruktorskiej – w przypadku instruktora,
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na instruktorskiej służbie kierowniczej.

1. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
pkt. 3.
2. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
świadectwo ukończenia szkoły średniej, książeczkę instruktorską z potwierdzonym
stopniem min. Podharcmistrza, lub Kurs Kierowników Wypoczynku.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym.
4. Rozkaz zaliczenia służby instruktorskiej za rok poprzedni.

5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2014 r. poz. 1182) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Komendanta.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
aplikacyjnych:
a. Termin:
Termin składania dokumentów: 2018-03-09 19:00:00

b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem,
adresem zwrotnym i nr telefonu oraz z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Komendanta
Obozu Harcerskiego”.

c. Miejsce:
Biuro Komendy Hufca Bartoszyce
ul. Jagiellończyka ¼
11-200 Bartoszyce

VII. Informacje dodatkowe:
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa w składzie: phm. Paweł Wołoch, pwd.
Katarzyna Kaczyńska, pwd. Urszula Krysińska.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.
Kryteria oceny kandydatów zostaną udostępnione zainteresowanym na ich prośbę.

