
 

 

 

 

 

 

 

   

Poznań, 06 sierpnia  2015 r. 

 

Zaproszenie 
Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

zaprasza do składania ofert w konkursie na stanowisko edukatora w projekcie: 

„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci,  

ich rodziców, opiekunów i wychowawców” 

współfinansowanym w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 

Unii Europejskiej. 

 

A. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem konkursu, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, jest zatrudnienie na stanowisku 

edukatora w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej 

skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”. 

Do obowiązków edukatora należeć będzie realizacja bezpośrednich działań edukacyjnych w zakresie 

prawidłowych zasad higieny jamy ustnej na terenie przedszkoli wybranych w procesie rekrutacji na 

terenie woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Zajęcia edukacyjne będą zrealizowane w 

oparciu o ramowy scenariusz i dostarczone materiały edukacyjne. Pracę edukatora nadzorować 

będzie kierownik grupy zadaniowej. 

A1. Minimalne wymagania stawiane kandydatom: 

Osoby ubiegające się o stanowisko edukatora w ramach niniejszego konkursu, muszą spełniać 

co najmniej następujące wymagania: 

1. ukończone min. 3 lata studiów wyższych na kierunku odpowiadającym zakresowi obowiązków 

edukatora, tj. pedagogika, medycyna, higiena stomatologiczna, stomatologia lub zdrowie 

publiczne i ochrona zdrowia, 

2. minimum roczne doświadczenie w zakresie: 

a. pracy dydaktycznej 

lub 

b. prowadzenia szkoleń i zajęć edukacyjnych, także w ramach zainteresowań 

pozazawodowych i wolontariatu 

lub 

c. wystąpień publicznych, wygłaszania prezentacji i prelekcji na konferencjach itp., także 

w ramach zainteresowań pozazawodowych i wolontariatu, 



 

 

 

 

 

 

 

   

3. dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów i wykonywania pracy poza miejscem 

zamieszkania, 

4. samodzielność i dobra organizacja pracy, 

5. prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym. 

A2. Zakres obowiązków: 

Zakres obowiązków edukatora będzie obejmować realizację działań związanych z edukacją 

skierowaną bezpośrednio do dzieci w wieku przedszkolnym ich rodziców i nauczycieli. Zajęcia 

edukacyjne będę realizowane w przedszkolach na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-

pomorskiego jednokrotnie dla danego przedszkola w całym okresie zatrudnienia edukatora. 

Do podstawowych zadań edukatora należeć będzie: 

1. realizacja lekcji edukacyjnych z zakresu prawidłowych zasad higieny jamy ustnej na terenie 

przedszkoli zgodnie z harmonogramem prac i poleceniami kierownika grupy zadaniowej, w tym: 

a. przeprowadzenie zajęć dla wszystkich dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkolnych 

w danym przedszkolu, które zgłoszą się do udziału w projekcie, 

b. dystrybucja zestawów do higieny jamy ustnej oraz materiałów edukacyjnych 

i promocyjnych do przedszkola objętych edukacją bezpośrednią, 

c. przygotowanie i zebranie niezbędnej dokumentacji z procesu edukacji bezpośredniej oraz 

przekazanie jej kierownikowi grupy zadaniowej, 

2. wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika grupy zadaniowej związanych 

z zebraniem danych, materiałów i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, 

3. identyfikacja problemów i zagrożeń związanych z realizacją działań edukacyjnych 

oraz informowanie kierownika grupy zadaniowej o tych zagrożeniach, 

4. przygotowywanie dokumentacji projektowej zgodnie ze wskazaniami kierownika grupy 

zadaniowej. 

A3. Warunki współpracy: 

Współpraca z osobami, które zostaną wybrane w ramach niniejszego konkursu, odbywać się będzie 

w oparciu o następujące warunki: 

1. umowa o pracę na czas określony, ¼ etatu, 

2. okres zatrudnienia: październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

3. wynagrodzenie: 1083,00 zł brutto miesięcznie; składniki wynagrodzenia naliczane zgodnie z 

regulaminem wynagradzania Zamawiającego. 



 

 

 

 

 

 

 

   

B. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

Oferty powinny zostać przygotowane i złożone zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

1. oferta powinna zostać złożona na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia, wraz z dołączonym życiorysem zawodowym, 

2. życiorys zawodowy oferenta powinien być przygotowany w taki sposób aby: 

a. umożliwił potwierdzenie spełniania przez oferenta warunków, o których mowa  

w pkt. A1 niniejszego zaproszenia, 

b. umożliwił Komisji Konkursowej merytoryczną ocenę sylwetki kandydata, zgodnie  

z pkt. C niniejszego zaproszenia, 

3. oferta powinna zawierać podpisaną klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

4. termin złożenia oferty: 20  sierpnia 2015 r., godz. 14:00, 

5. miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu KIK-33, ul. Rokietnicka 8, 61-806 Poznań z dopiskiem 

na kopercie „Edukator”. Biuro Projektu czynne jest w godz. 08:00 – 16:00 w dni robocze. 

C. Kryteria oceny ofert: 

Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 13/2013, która oceni 

spełnienie warunków uczestnictwa w konkursie oraz oceni złożone oferty zgodnie z treścią 

niniejszego zaproszenia.  

Komisja zweryfikuje złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym. 

C1. Ocena formalna ofert: 

Ocena formalna będzie obejmowała weryfikację: 

1. terminowości złożenia oferty, 

2. kompletności złożonych dokumentów i ich zgodności w wzorem określonym 

przez Zamawiającego, 

3. spełniania przez oferentów minimalnych kryteriów uczestnictwa w konkursie, określonych w pkt. 

A1 niniejszego zaproszenia. 

Ocena formalna będzie miała charakter 0/1 („spełnia” – „nie spełnia”). 

Oferty niepoprawne pod względem formalnym zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia. 

C2. Ocena merytoryczna ofert: 

Ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona w stosunku do tych ofert, które zostaną uznane 

za poprawne pod względem formalnym. 

Ocenie w skali od 1 do 5 punktów ze strony Komisji Konkursowej podlegać będą łącznie następujące 

elementy: 

1. dłuższe niż wskazane jako minimalne w pkt. A1 doświadczenie w zakresie: 

a. pracy dydaktycznej 

lub 

b. prowadzenia szkoleń i zajęć edukacyjnych, także w ramach zainteresowań 

pozazawodowych i wolontariatu 



 

 

 

 

 

 

 

   

lub 

c. wystąpień publicznych, wygłaszania prezentacji i prelekcji na konferencjach itp., także 

w ramach zainteresowań pozazawodowych i wolontariatu, 

2. doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

3. stopień przygotowania kandydata do pracy przy realizacji projektu, oceniony na podstawie 

spotkań z kandydatami. 

Do realizacji zlecenia zostaną zaproszone osoby, które uzyskają największą liczbę punktów spośród 

wszystkich ocenionych w trakcie oceny merytorycznej. 

W ramach niniejszego konkursu do wykonania zlecenia wybranych zostanie łącznie nie więcej niż 

sześć osób. 

D. Załączniki 

1. Formularz ofertowy 


