Katowice, dnia 07 marca 2017 r.

ŚLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.
(dalej: „Organizator konkursu”)
Ogłasza konkurs otwarty na stanowisko opiekuna w żłobku.
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Konkurs prowadzony jest w ramach realizowanego przez Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach projektu pt. „Mały szkrab” nr WND-RPSL.08.01.03-24-05F7/16, zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
z dnia 19 września 2016 roku.
O ile mowa w niniejszym ogłoszeniu o:
 Konkursie – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Organizatora konkursu procedurę wyłonienia
podmiotu będącego osobą fizyczną, zainteresowaną podjęciem stosunku pracy na stanowisko opiekuna
nad dziećmi do lat 3, w żłobku.
 Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną biorącą udział w Konkursie,
 Aplikacji – należy przez to rozumieć ofertę podjęcia pracy.
Konkurs nie jest skierowany do podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez nich działalności
gospodarczej.
Miejsce publikacji ogłoszenia o Konkursie:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 https://www.scuw.pl
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne.

§ 1.
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród Kandydatów osób, z którymi zostanie
zawarta umowa o pracę na stanowisku opiekuna nad dziećmi w wieku do 3 lat, w nowo
tworzonym żłobku, którego lokalizacja mieścić się będzie w Katowicach (40-486) przy
ulicy Bernarda Krawczyka 1.
2. Z wyłonionymi Kandydatami zostanie zawarta umowa o pracę, z zastrzeżeniem, iż
zatrudnienie
na
stanowisku
opiekuna
odbędzie
się
najwcześniej
z
dniem
otwarcia
żłobka,
którego
termin
przewiduje
się
na
maj
2017 roku.
3. Szacunkowa liczba etatów wynosić będzie 7. Ostateczna liczba etatów oraz wymiar czasu
pracy, uzależnione będą od ilości dzieci przyjętych do żłobka.
4. Do zakresu zadań opiekuna należeć będzie:


zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych,
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zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
podawanie posiłków dzieciom przygotowanych i dostarczonych przez firmę
cateringową,
obsługa i utrzymanie w czystości rozdzielni posiłków,
dbałość o porządek w salach,
pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych,
zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie pobytu w placówce,
prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi projektu i kierownika placówki,
inne czynności wynikające z bieżących potrzeb.

§ 2.
Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie Aplikacji, zgodnie z treścią niniejszego
ogłoszenia.
2. Od Kandydatów przystępujących do Konkursu wymagamy posiadania następujących
kwalifikacji :
a) Jednej z następujących kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej,
nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub
pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, lub
b) posiadania co najmniej średniego wykształcenia oraz:


co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, lub



przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych,
polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna
(pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania
przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga
opiekuńczo-wychowawczego).
3. Ponadto, wymaga się aby Kandydat:
a) dawał rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
b) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została wobec niego zawieszona ani ograniczona,
c) wypełniał obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został
nałożonym a podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd,
d) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
e) posiadał wysokie umiejętności komunikacyjne,
f) łatwo nawiązywał kontakty,
g) posiadał umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku, w tym z dziećmi
niepełnosprawnymi,
h) rzetelnie oraz sumiennie wykonywał obowiązki,
i) był odpowiedzialny, punktualny, cierpliwy, samodzielny i kreatywny.
j) wykonał badania sanitarno-epidemiologiczne oraz posiadał książeczkę zdrowia do
celów sanitarno-epidemiologicznych (można wyrobić przed rozpoczęciem pracy).
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4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby powiązane osobowo lub kapitałowo
z Organizatorem konkursu lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Organizatora konkursu lub z osobami wykonującymi w jego imieniu
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury Konkursu,
w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 3.
Kryteria oceny
1. Ocenie zostaną poddane jedynie Aplikacje czyniące zadość wymaganiom wymienionym
w §2 niniejszego ogłoszenia o Konkursie, według następujących kryteriów:
a) doświadczenie zawodowe w wykonywaniu obowiązków opiekuna nad dziećmi
w wieku do lat 3, tj.:


od 0 do 2 lat doświadczenia - 5 pkt



od 2 do 5 lat doświadczenia – 10 pkt.



od 6 do 10 lat doświadczenia – 15 pkt.



od 11 do 20 lat doświadczenia – 20 pkt.

 powyżej 20 lat doświadczenia – 25 pkt,
b) kursy podnoszące kwalifikacje w zawodach opisanych w § 2.ust. 2 pkt a):
 za każdy kurs – 2 pkt (maksymalnie 10 pkt.),
c) wynagrodzenie za godzinę pracy, wyrażone w kwocie brutto:


ilość punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:
cena najniższej stawki godzinowej spośród złożonych w Konkursie

C = -------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
cena stawki godzinowej badanej Aplikacji
(maksymalnie 40 pkt.)
d) rozmowa kwalifikacyjna:
 maksymalnie 25 pkt.
Podczas rozmowy, Organizator konkursu badać będzie predyspozycje Kandydata do
podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w żłobku, biorąc pod uwagę w szczególności
wymagania wymienione w § 2. ust. 3 powyżej.
2. Odrzuceniu podlegać będą Aplikacje, które nie będą spełniać wymagań wymienionych
w §2 ogłoszenia o Konkursie.
3. O wyborze Aplikacji decydować będzie suma uzyskanych punktów według skali
punktowej przypisanej do danego kryterium.
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4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do negocjacji wynagrodzenia za pracę
określonego przez Kandydata w formularzu aplikacyjnym.

§ 4.
Termin, miejsce i sposób składania Aplikacji
1. Termin składania Aplikacji upływa w dniu 15 marca 2017 roku o godzinie 07.00
2. Aplikacje należy składać w siedzibie Organizatora konkursu, przy ulicy Karolinki 1
w Katowicach, bądź w formie e-mail pod adresem: zlobek@scuw.pl, na formularzach
stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia o Konkursie, tj.
1) formularz aplikacyjny,
2) życiorys zawodowy,
3) oświadczenie o braku powiązań.
3. Aplikacje złożone po terminie lub w sposób niezgodny z warunkami Konkursu nie będą
rozpatrywane.
§ 5.
Pozostałe informacje
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania, bądź unieważnienia Konkursu
w każdym czasie i bez podania przyczyn, co nie będzie podstawą dla Kandydatów
do dochodzenia przeciwko Organizatorowi konkursu jakichkolwiek roszczeń lub do
wykonania jakichkolwiek uprawnień lub żądań zwarcia umowy o pracę.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszej
Aplikacji, jeżeli Kandydat, którego Aplikacja zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli
się od zawarcia umowy o pracę, bądź też w przypadku powstania po stronie
Organizatora konkursu potrzeby zawarcia dodatkowej lub nowej umowy o pracę.
Niniejsze zastrzeżenie będzie miało zastosowanie pod warunkiem wyrażenia przez
Kandydata woli podjęcia pracy w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu Prawo
do wyboru kolejnej Aplikacji, a tym samym zawarcia umowy o pracę z Kandydatem,
przysługiwać będzie Organizatorowi konkursu przez okres 6 miesięcy od dnia wskazanego
w § 4. ust. 1.
3. W konkursie zostaną wyłonieni Kandydaci, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę,
w liczbie uzależnionej od ilości dzieci, która zostanie przyjęta do żłobka, z zastrzeżeniem
jednak ust. 2 powyżej.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zawartej z Kandydatem umowy
o pracę, w szczególności zmianę wymiaru etatu oraz systemu czasu pracy, zgodnie
z przepisami kodeksu pracy, w przypadku wystąpienia uzasadniających tę zmianę
okoliczności.
5. Organizator Konkursu poinformuje o wyborze Kandydatów zamieszczając informację
na stronie internetowej wskazanej w preambule niniejszego ogłoszenia.
6. Kandydaci, których Aplikacja zostanie wybrana w ramach niniejszego Konkursu, zostaną
o tym fakcie powiadomieni w formie pisemnej.
7. W stosunku do umów, które zostaną zawarte z wyłonionymi Kandydatami stosować
należy przepisy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
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1666 z późn. zm.).oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157)
8. Niniejszy Konkurs nie stanowi oferty w myśl przepisu art. 66 kodeksu cywilnego.

Organizator konkursu:
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
ul. Karolinki 1
40-467 Katowice
NIP: 954-188-61-26
REGON: 273185870
Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod następującym numerem telefonu:
Ewa Batko, tel. (32) 420 43-23 / e-mail. zlobek@scuw.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz aplikacyjny,
Załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy CV,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań.
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