NABÓR NA OPIEKUNA DO WYKONYWANIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach ogłasza nabór na opiekuna do wykonywania
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Charakter umowy: umowa - zlecenie
Okres obowiązywania umowy: od kwietnia 2017 r. do grudnia 2017 r.
I. Nazwa i adres Zleceniodawcy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach 37-543 Laszki
II. Ogólny zakres wykonywanych czynności:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie
umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i
umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
2. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjnoterapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
III. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy,
terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w
zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające
świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej
półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym,
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub
upośledzeniem umysłowym,
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
5) zakładzie rehabilitacji,
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych
oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.
IV. Wymagania dodatkowe:
posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
3. spostrzegawczość, podzielność uwagi,
4. zrównoważenie emocjonalne.
5. odporność na trudne sytuacje i stres.
6. nieposzlakowana opinia,
7. pełna zdolność do czynności prawnych.
8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V. Wymagane dokumenty:
1) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie,
2) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
3) Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4) Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
5) Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
6) Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne
przestępstwa skarbowe.
7) Oświadczenie kandydata o niekaralności
8) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie została mu zawieszona ani ograniczona.
9) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został
nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
10) Pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.
11) Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
( t. j. Dz. U. z 2016 , poz. 922 z późn. zm.)
VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
a)

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach
bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach pok. Nr 2 w terminie do dnia 15
marca 2017r. do godz. 15:00 z dopiskiem „Nabór na opiekuna do wykonywania specjalistycznych
usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach” W przypadku wysłania
aplikacji drogą pocztową , decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej. Aplikacje, które
wpłyną po wskazanym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku
naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Laszki pod adresem (www.laszki.pl/bip), Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Laszkach pod adresem (www.laszki.itl.pl/bip/gops), oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Laszki. Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa
kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Z wybranym kandydatem
zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy zlecenia na czas określony.
b) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 628 50 24 pon.- pt w godz. 8:00 do
15:00, lub drogą elektroniczną adres e-mail: gops@laszki.eu
c) Dokumenty doręczone do GOPS, które będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
d) Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do zawartej umowy zlecenie.
Pozostali Kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia
upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną
komisyjnie zniszczone.

Kierownik GOPS w Laszkach
Józefa Buczkowska

