Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie
ogłasza nabór na stanowisko
opiekun/opiekunka środowiskowa do wykonywania
usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia
Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2017 r.
Okres zatrudnienia: docelowo na czas określony

1.Wymagania konieczne:
a/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
b/ korzystanie z pełnych praw publicznych,
c/ nieposzlakowana opinia,
d/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,
e/ wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z
kierunków:
- pielęgniarka dyplomowana
- opiekunka domowa
- opiekunka środowiskowa
- opiekun medyczny
- opiekun w domu pomocy społecznej
f/ znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów
normatywnych związanych z pomocą społeczną, dotyczących usług opiekuńczych,
g/ wysoka kultura osobista,
h/ umiejętność pracy samodzielnej,
i/ prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu.

2. Wymagania dodatkowe:
a/ umiejętność skutecznego komunikowania się,
b/ umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
c/ znajomość topografii Gminy Pilzno,
d/ umiejętność i doświadczenie w pracy
niepełnosprawnymi.

z osobami przewlekle chorymi, starszymi i

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- czynności higieniczno – pielęgnacyjne,
- czynności gospodarcze,
- czynności opiekuńcze,
- czynności aktywizujące społecznie,
- przygotowywanie lub dostarczanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do
stanu jego zdrowia,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
- współpraca z pracownikami socjalnymi oraz innymi instytucjami w zakresie wymiany
informacji na temat środowiskami objętymi usługami opiekuńczymi,
- inne zadania zlecone przez kierownika.
4. Wymagane dokumenty:
a/ CV ze zdjęciem,
b/ list motywacyjny,
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922.).
c/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e/ kopie świadectw pracy,
f// oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
6.Termin składania dokumentów: do 28 kwietnia 2017 r.
7. Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie
ul. Rynek 33, 39–220 Pilzno.
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