Nabór na stanowisko do świadczenia podstawowych usług opiekuńczych dla osób
starszych
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu poszukuje osoby do
wykonywania podstawowych usług opiekuńczych dla osób starszych, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób zamieszkujących na terenie
gminy Wojnicz.
Charakter umowy: umowa zlecenie
Zakres wykonywania czynności:
Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych dla osób starszych, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, zgodnie z art.50 ustawy o
pomocy społecznej
Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, lub/i w miejscu
wskazanym przez Zleceniodawcę w ilości ok. 40 godzin w miesiącu. Będą polegały w
szczególności na: pomocy w czynnościach życia codziennego (ubieraniu, myciu, jedzeniu
itp.), organizację czasu wolnego, przygotowaniu lub/i dostarczaniu posiłku, robienie zakupów,
czynności porządkowe w najbliższym otoczeniu podopiecznego itp.
Wymagania niezbędne:
1.
Posiadanie
kwalifikacji
starszej/niepełnoprawnej

do

wykonywania

zawodu

opiekun

osoby

2.
W uzasadnionych przypadkach usługi mogą być świadczone przez osoby, które
zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe.
3. Obywatelstwo polskie
4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na powyższym stanowisku
5. Prawo jazdy kat.B, własny samochód
Wymagania dodatkowe:
1.

Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2.

Zrównoważenie emocjonalne.

3.

Odporność na trudne sytuacje i stres.

4.

Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5.

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
8.
Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać
umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania
klienta.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1.List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
naboru zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2.Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów
wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

potwierdzających

wymagane

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.
5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie na stanowisku do świadczenia
podstawowych usług opiekuńczych.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
rekrutacji własnoręcznie podpisane:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wojniczu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Komplet dokumentów należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data
wpływu do GOPS) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu, ul. Krzywa 16,
pokój nr 1 do 28.09.2018 z dopiskiem „Podstawowe usługi opiekuńcze”
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.786130566

Dyrektor GOPS w Wojniczu
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