Wernigerode, gelegen am Nordrand
des Harzes, ist als attraktiver
Bildungs-, Tourismus- und
Wirtschaftsstandort über die
Landesgrenzen hinaus geschätzt.
Viele verschiedene Sport- und
Freizeitaktivitäten, ein reges
kulturelles Leben, eine sehr gute
medizinische Versorgung, gepflegte
Wohngebiete, beste Verkehrsanbindung und eine wunderschöne
im Fachwerkstil erhaltene Altstadt
mit zahlreichen Möglichkeiten zum
Verweilen bieten beste Voraussetzungen für einen Wohnortwechsel.
Die Stadtverwaltung Wernigerode
ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen. Kompetent und
innovativ tragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bei, die
Lebensqualität der ca. 33.000
Einwohner und der jährlichen ca.
zwei Millionen Touristen zu sichern.
Sie erwartet bei uns ein familienfreundliches Arbeitsklima mit
großzügigen Gleitzeitregelungen
sowie ein vielfältiges und anspruchsvolles Betätigungsfeld, das Ihnen
gute Entwicklungsmöglichkeiten
eröffnet.

Klicken Sie hier für einen YoutubeEinblick in die Bunte Stadt am Harz.
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ВАШ ПРОФІЛЬ
Визнана державою кваліфікація вихователя дитячого садка чи
аналогічна кваліфікація
Впевнене володіння розмовною та письмовою німецькою (бажано)
та українською мовою; англійська бажана
Педагогічна, соціальна та комунікативна компетентність
Гарна загальна освіта
Готовність та гнучкість
Фізична та психологічна стійкість
Готовність працювати у всіх галузях дитячого садка
(ясла, дитячий садок та групи продовженого дня)
Інтерес до особистого розвитку

У разі працевлаштування нам необхідні наступні підтвердження:
Вакцинація від гепатиту, що відповідає Постанові про біологічні
речовини
Вакцинація або підтвердження імунітету від кору для тих, хто
народився після 1971

МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ...
Незалежну від криз роботу у державному секторі.
Оплата за результатами праці залежно від кваліфікації згідно з
TVöD-ВКА (державний тарифний договір).
Підтримка у вирішенні офіційних питань для того, щоб мати
можливість обійняти цю посаду.
Строковий трудовий договір із повною чи неповною зайнятістю.
Безстроковий договір у перспективі.
Згідно з тарифом, право на відпустку, яка нині становить 30
робочих днів на рік.
Привабливі та сприятливі для сім'ї умови працi.
Широкий спектр можливостей для навчання.
Корпоративний менеджмент здоров'я та пенсійне забезпечення
для працівників через пенсійну касу Саксонії-Анхальт (KVSA).

Заяви прийматимуться на постійній основі в рамках
цього оголошення, а процедури відбору будуть
проводитись залежно від надходження заяв та
можливостей найму..

Зацікавлені?
...тоді подайте заявку сьогодні! Ми з нетерпінням чекаємо на ваші
заявки!
Будь ласка, надішліть повний комплект документів для подачі заявки,
переважно електронною поштою в компактному PDF-файлі (не
більше 10 МБ) за адресою bewerbung@wernigerode.de, тема листа:
Kita.
Крім того, ми також можемо прийняти вашу заявку поштою.
Якщо у вас є будь-які питання щодо подання заявки та процесу
відбору, будь ласка, зв'яжіться з пані Отте, начальниця відділу кадрів,
тел. 03943/654-120.
Пані Кірше, завідувачка дитячих дошкільних закладів, буде рада
відповісти на будь-які професійні питання, які можуть виникнути, тел.
03943/654-515.

ПРИМІТКИ
Кандидатам з тяжкою інвалідністю надаватиметься перевага, якщо
вони в рівній мірі відповідають вимогам та кваліфікації.
З фінансових причин ми просимо вас зрозуміти, що документи заявки
будуть повернені лише в тому випадку, якщо ви надішлете нам
конверт відповідного розміру з маркою та адресою. В іншому випадку
документи заявки претендентів будуть знищені відповідно до правил
захисту даних після закінчення шести місяців після завершення
процедури розгляду заяви. Ми хотіли б відзначити, що витрати на
подання заявки не будуть відшкодовані.
Інформацію про обробку даних можна знайти в Інтернеті за адресою
https://www.wernigerode.de/stellenausschreibungen.html.
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