
Caritas Diecezji Rzeszowskiej poszukuje wychowawcy do Świetlicy Wsparcia Dziennego dla dzieci i 
młodzieży. 

 
Oferujemy: 
– pracę na cały etat w godzinach11-19, 
– zatrudnienie na umowę o pracę. 

Wymagania: 
– wykształcenie: 

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca 
socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, 
pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, 
uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, 
resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo--wychowawczej, 
 

b) co najmniej średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. 

– zaświadczenie o niekaralności 

Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie CV na adres dorastaniezcaritas@wp.pl 

Prosimy, aby CV zawierało następującą klauzulę: 
 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie, przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
(Administratora Danych) moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych), Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1. w zw. Dekretem ogólnym 
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim.  

Jestem świadomy, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (w tym 
prawo żądania usunięcia danych) w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Zgodę można cofnąć składając 
oświadczenie do Administratora Danych za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, 
telefonicznie (dane teleadresowe podane na stronie internetowej http://caritas.rzeszow.pl/). 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody. 

 


