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ANUNȚ
Creșa ”Albă ca Zăpada” anunță concurs pentru recrutarea unui voluntar, care va asista
personalul instituției în activitățile sale. Perioada de voluntariat este de șase luni, începând din
25.09.2017.
Creșa ”Albă ca Zăpada” este o instituție publică specializata în servicii cu caracter social,
medical, educational pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor de vârstă
antepreșcolară, cu sediul în Comuna Agigea, str. Nicolae Iorga, nr. 7, județul Constanța.
Candidatul selectat va avea posibilitatea să afle cum operează o instituție publică cu
caracter social, să-și aprofundeze cunoștințele şi contactele în acest domeniu și să obțină abilități
utile pentru o carieră în educație.
În perioada de voluntariat, candidatul selectat va avea următoarele sarcini principale:
a) realizează activităţi de îngrijire şi de stimulare psihomotorie a copiilor în vederea creşterii
gradului de independenţă;
b) realizează activităţi care vizează dezvoltarea comportamentului socio-afectiv;
c) asigură formarea şi perfecţionarea comportamentului verbal;
d) realizează programe care cuprind activităţi ce urmăresc creşterea receptivităţii generale la
stimuli în vederea dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor în învăţare;
e) înregistrează progresele realizate de copil în jurnalul acestuia;
Candidaţii urmează să corespundă următoarelor rigori:
a) să fie creativ, sociabil, comunicativ, deschis la nou
b) cunoaşterea limbii române;
c) cunoștințe de operare calculator;
d) disponibilitatea pentru a dedica timpul necesar activităţilor din cadrul creșei;
Orarul de implicare al voluntarului în activitatea Creșei ”Albă ca Zăpada” este flexibil și
va putea fi ajustat în funcţie de necesitățile instituției şi ale voluntarului. Creșa ”Albă ca Zăpada”
contează pe o implicare a voluntarului de cel puţin 20 de ore pe săptămână. La sfârșitul perioadei
de voluntariat candidatului selectat îi va fi oferită o confirmare a efectuării voluntariatului.
Persoanele interesate sunt rugate să expedieze până la 24.09.2017 CV-ul și o scrisoare de
motivare prin email la: cresaalbacazapada@yahoo.com.
Mai multe detalii pot fi solicitate la telefon 0720530594.
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Dna. Niță Luminița

