
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:  Urząd Miejski w Otyniu, 67-106 Otyń, ul. Rynek 1. 

 

NAZWA STANOWISKA: opiekun osoby niesamodzielnej – 3 osoby,  1 etat cały, 2-1/2 etatu,  

                                            zatrudnienie na okres trwania projektu -2 lata. 

I WYMAGANIA   

 

1. NIEZBĘDNE:  

  

1) Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie uprawnień do usług opiekuńczych, certyfikat 

opiekuna medycznego, ponad 5 lat pracy na stanowisku opiekuna osób 

niesamodzielnych.  

 

2. DODATKOWE:   

POŻĄDANE CECHY I KOMPETENCJE OPIEKUNA OSOBY NIESAMODZIELNEJ:  

 

- empatia, 

- umiejętność komunikowania się z osobą niesamodzielną, 

- umiejętność słuchania,  

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,  

- zaangażowanie,  

- asertywność,  

- umiejętność organizacji pracy z osobą niesamodzielną,  

- odporność na sytuacje stresowe,  

- rzetelność, systematyczność, dyspozycyjność,  

- kreatywność,  

  

II ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:  

 

Usługa opiekuńcza obejmuje wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny 

uczestnika, pomoc uczestnikowi w zakresie odżywiania. Wspieranie osoby niesamodzielnej  

w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego 

funkcjonowania. 

 

III INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU: 

   

- praca w DOMU DZIENNEGO POBYTU w Modrzycy.  

  

IV WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:  

 

- list motywacyjny,  

- CV,   

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie  

   zawodowe,  

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  

   praw publicznych,  

- podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,  

- podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji.  

  

 

 



V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

 

Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru  

na stanowisko opiekun osoby niesamodzielnej ” należy składać w terminie do 21 października 

2019r. pod adresem Urząd Miejski w Otyniu, 67-106 Otyń, ul. Rynek 1. 

 

VI INNE INFORMACJE:  

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu                   

o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane.  

  

W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego  

w Otyniu.  

  

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych 

kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV. 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Otyniu.  

 

Urzędu Miejski w Otyniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne. 

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.  

  

  

  

  

 


