Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
i prężny ośrodek badawczy. Jesteśmy pewni, że zachowanie zdrowej równowagi między
pracą, a rodziną jest kluczem do sukcesu i dalszego rozwoju.
Aktualnie poszukujemy Kandydata/ki na stanowisko:

Dyrektora Niepublicznych Punktów Przedszkolnych
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Nr ref. APK4/1217-2/2020
Główne zadania:
 Organizowanie, dokumentowanie i planowanie procesu edukacyjnego w dwóch placówkach,
 Tworzenie, prowadzenie i kontrola dokumentacji placówek,
 Sprawowanie nadzoru nad pracownikami,
 Zapewnienie pomocy pracownikom w realizacji ich zadań oraz wspieranie ich rozwoju
zawodowego,
 Tworzenie regulaminu porządkującego pracę Punktów Przedszkolnych,
 Rekrutacja oraz motywowanie kadry pracowniczej,
 Nabór dzieci do placówek,
 Bieżąca współpraca z rodzicami,
 Stałe podnoszenie poziomu merytorycznego placówek,
 Reprezentowanie placówek na zewnątrz.
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe pedagogiczne
 Wykształcenie kierunkowe związane z zarządzaniem w oświacie,
 Minimum 4 - letnie doświadczenie (na stanowisku dyrektora, wicedyrektora lub kierownika)
w zarządzaniu placówką oświatową,
 Wysoka kultura osobista,
 Umiejętność budowania dobrych relacji w zespole z jednoczesną umiejętnością
egzekwowania i kontroli powierzonych zadań,
 Pogodne nastawienie do kadry, rodziców i dzieci,
 Samodzielność w działaniu,
 Kreatywność,
 Gotowość do rozpoczęcia pracy od 1 września br.
Wymagane dokumenty:
 CV
 Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem
 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,



Oświadczenie o niekaralności oraz brak toczącego się przeciwko danej osobie postępowania
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Oferujemy:
 stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni
medycznej,
 możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim,
 dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego,
 dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci,
 systemy premiowe,
 trzynastą pensję,
 możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Dokumenty prosimy składać do 03.08.2020r.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej:
https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_1122019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłan ych
dokumentów nie zwracamy.

