
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY 

W DOMU DZIENNEGO POBYTU W SIEDLCU W RAMACH PROJEKTU O NUMERZE RPWP.07.02.02-30-0110/17  

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, 

WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020, 

DZIAŁANIE 7.2. USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE,  PODDZIAŁANIE 7.2.2. USŁUGI SPOŁECZNE – PROJEKTY KONKURSOWE

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: STYCZEŃ 2019 R.

Stanowisko Wymagane wykształcenie i staż 
pracy

Warunki pracy Wymagane dokumenty aplikacyjne Zakres czynności

Opiekun Kandydatem  może być osoba, 
która  posiada: 
A. kwalifikacje do wykonania 
jednego 
z zawodów: opiekun 
środowiskowy, asystent osoby 
niepełnosprawnej, pielęgniarz, 
opiekun osoby starszej, opiekun 
medyczny, opiekun 
kwalifikowany w domu pomocy 
społecznej, a także ukończyła 
szkolenie w zakresie  udzielania 
pierwszej pomocy lub pomocy 
przedmedycznej; osoba, 

B.  która posiada doświadczenie w
realizacji usług opiekuńczych, w 
tym zawodowe, wolontariackie  
lub osobiste wynikające z 
pełnienia roli opiekuna 

umowa o pracę

2 etaty

1/  list motywacyjny,

2/  CV z wykazem doświadczenia

3/kserokopie  dokumentów
potwierdzających  wykształcenie  i
kwalifikacje zawodowe,

4/  oświadczenie  o  stanie  zdrowia
pozwalające na wykonywanie pracy
na danym stanowisku,

5/ koncepcja pracy na stanowisku

6/ oświadczenie o oczekiwanych 
zarobkach

a. czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze,
b. organizowanie, wydawanie, asystowanie przy 

posiłkach,
c. aktywizacja i integracja uczestników , 

prowadzenie zajęć tematycznych,
d. czynności administracyjne związane z 

prowadzeniem niezbędnej dokumentacji,

e. dbałość o dobrą atmosferę, sprzyjającą 
budowaniu pozytywnych relacji.



faktycznego i odbyła minimum 
80-godzinne szkolenie z zakresu 
realizowanej usługi.
Preferowane/dodatkowo 
punktowane będzie  wykształcenie
:
a/  wyższe  w zakresie : 
pedagogika terapeutyczna, terapia 
zajęciowa, b/ średnie o kierunku 
terapia zajęciowa

Mile widziana znajomość obsługi
komputera,  pakietu  Office,
urządzeń  biurowych  oraz
uzdolnienia  manualne-
artystyczne.

Wymagane dokumenty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia :

- 21 grudnia 2018 r. do godz.14.00 - dotyczy naboru na stanowisko opiekun

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17, w zamkniętej kopercie.

Osoby do kontaktu : Pani Beta Wieczorek 68 384 85 21 w. 20.

W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające 
wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. 

Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. 



Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zobowiązany do przedłożenia: 

1) zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 

2) oraz po skierowaniu przez pracodawcę do wykonania wstępnych badań lekarskich i uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na wskazanym 
stanowisku.

        /-/ Beata Wieczorek

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


