
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
Informuje o wolnym stanowisku pracy

Opiekun w  Dziennym Domu „Senior+” w Olszownicy
(nazwa stanowiska pracy)

I. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
3. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem
5. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca
socjalna oraz co najmniej roczny staż pracy z osobami starszymi lub z niepełnosprawnością
lub
Wykształcenie średnie oraz udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z osobami starszymi lub
z niepełnosprawnością.
lub 
Wykształcenie średnie oraz udokumentowane posiadanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie opieka
nad osobami starszymi potwierdzone dyplomami, świadectwami kwalifikacyjnymi itp. dokumentami.

II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość zapisów programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020, aktów prawa lokalnego
związanych z powstaniem i dotyczących działalności Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy
2. doświadczenie w pracy z osobami starszymi
3. zdolności organizacyjne
4. kreatywność
5. dyspozycyjność

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. pomoc seniorom przy wykonywaniu czynności związanych z funkcjonowaniem w Domu
2. planowanie miesięcznych zajęć grupowych z uczestnikami
3.  przygotowanie  półrocznych  planów  indywidualnego  wsparcia  uwzględniającego  potrzeby
uczestników
4. prowadzenie miesięcznego dziennika pracy
5. prowadzenie zajęć grupowych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników
6. inicjowanie działań integrujących uczestników i lokalną społeczność 
7. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć 
8. sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników
9. współpraca z rodziną uczestnika przy ustalaniu indywidualnego wsparcia 
10. dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Domu
11. dbanie o porządek we wszystkich pomieszczeniach Dziennego Domu, utrzymywanie porządku na
zewnątrz budynku

IV. Informacja o warunkach pracy:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 
2. Wymiar czasu pracy: 1 etat - 40 godzin pracy tygodniowo. Praca w systemie jednozmianowym, od
poniedziałku do piątku.
3. Miejsce świadczenia pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach/ Dzienny Dom „Senior+”
Olszownica 107,  27-552 Baćkowice

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.



VI. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej 
3) kwestionariusz osobowy ( zał. nr 6 ) 
4) kserokopia dokumentów potwierdzających: 

- staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty)
- posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń), 
- niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia
do  pierwszeństwa  do  zatrudnienia  na  stanowiskach  urzędniczych,  z  wyłączeniem
kierowniczych stanowisk urzędniczych. 

5)  oświadczenie  o  niekaralności  za  umyślne  przestępstwa  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub
umyślne  przestępstwa  skarbowe  (wybrany  kandydat  zobowiązany  będzie  do  przedłożenia
zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych. 
7)  oświadczenie  kandydata  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  wykonywania  pracy  na
stanowisku. 
8)  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  dobrowolnie  podanych  danych  osobowych
zawartych w aplikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). 
9) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną do przetwarzania danych osobowych ( zał.
nr 2 ).

Dokumenty (staż pracy, zatrudnienie, wykształcenie) powinny być poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do
dnia 09.12.2019r. pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej, Baćkowice 84a, 27-552 Baćkowice w
kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun w Dziennym Domu „Senior+”  w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach”.
Aplikacje,  które  wpłyną  do  Ośrodka  po  wyżej  określonym  terminie  nie  będą  rozpatrywane.
Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną
powiadomieni  telefonicznie  o  miejscu  i  terminie  rozmowy  kwalifikacyjnej.  Informacja  o  wyniku
naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baćkowicach, na
tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach.
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