
Dyrektor 
Gdańskiego Zespołu Żłobków w Gdańsku 

ogłasza nabór na wolne stanowisko 
 

MŁODSZY OPIEKUN 
 
I. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania 

przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, 
pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego 
lub  

2) osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne 
wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, 
psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia 
wychowawcza. 

Opiekunem w żłobku może być osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem 
zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej 
wykształcenie: 
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad 

małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia  
i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub 

2) średnie lub średnie branżowe oraz: 
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub 
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego  

co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem. 

 
II. Pożądane: 

 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy, 

 doskonała organizacja czasu pracy, 
 nieposzlakowana opinia, 
 łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, komunikatywność. 

 
Główne zadanie na stanowisku pracy: 

 przyjmowanie dzieci na zajęcia w żłobku, 
 wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych u dzieci, 
 przygotowanie rozkładu dnia i planu zajęć w swojej grupie, 
 prowadzenie zajęć wychowawczych i edukacyjnych z dziećmi na podstawie planu zajęć. 

 
Wymagane dokumenty: 

 CV i list motywacyjny, 
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gdański Zespół 

Żłobków w celach rekrutacyjnych (druk oświadczenia do pobrania na stronie: 
http://zlobki.gda.pl/praca/). 

 
Oferujemy:  

 umowę o pracę.  
 
Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Gdańskiego Zespołu Żłobków ul. Racławicka 8, 
80-406 Gdańsk. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58/341-47-36 w. 12 (Dział Kadr). 
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