
Praca w Domu Superbohaterów
Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich otwiera nowy Rodzinny Dom Dziecka
w okolicach Krakowa i poszukuje pary lub rodziny, która przy wsparciu Fundacji
poprowadzi Dom Superbohaterów i zaopiekuje się dziećmi.

Jeżeli:

● Pragniecie realizować się poprzez opiekę nad dzieciakami w Domu
Superbohaterów (6-8 dzieci).

● Chcecie być w tym domu przyjaciółmi, pomocnikami, towarzyszami dzieci,
które będą tam mieszkały razem z Wami.

● Chcielibyście zamieszkać w pięknym, nowym domu zaprojektowanym
specjalnie dla Was i dzieci.

● Macie w sobie dużo dobra i miłości, którą możecie podzielić się z dziećmi,
które tego potrzebują.

● Nie zrażacie się niepowodzeniami, dążycie do celu i macie wolę walki
o innych.

Oferujemy:

● Stałą pracę i dobre warunki płacowe; jedno z Was może utrzymać
dotychczasową pracę zawodową.

● Bardzo dobre warunki lokalowe dla Was i dla dzieci.
● Wsparcie w przygotowaniu Was do roli opiekunów dostosowane

indywidualnie do Waszych potrzeb.
● Szkolenia, pomoc specjalistów podczas współpracy.

Chcemy zainteresować naszą ofertą osoby, które:

● Mają wykształcenie minimum średnie maturalne.
● Mają doświadczenie w opiece nad dziećmi (własne lub zawodowe).
● Chcą współpracować ze specjalistami z Fundacji oraz innymi osobami

pracującymi z dziećmi.
● Potrafią i lubią prowadzić gospodarstwo domowe.
● Potrafią obsługiwać komputer.
● Mają dobre zdrowie.
● Mają prawo jazdy kat. B.



Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
z informacją, dlaczego chcecie podjąć się opieki nad dziećmi i poprowadzić Dom
Superbohaterów na adres: fundacja@fundacjamichalskich.pl

W CV prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu bieżącej rekrutacji, jak również przyszłych (zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018r. poz.1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
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