Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach zatrudni na stanowisko
opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej
Wymagania dla kandydata:
I niezbędne:
1.
2.
3.
4.

Wykształcenie podstawowe,
Kwalifikacje zawodowe odpowiednie do opisu stanowiska,
Dobry stan zdrowia,
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw
publicznych,
5. Umiejętność pracy z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.

II dodatkowe:
1.
2.
3.
4.

Odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność,
Umiejętność pracy w zespole,
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu geriatrii,
Ukończony kurs lub szkolenie dla opiekunów osób starszych lub
niepełnosprawnych.

Obowiązki ( opis stanowiska ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych osób chorych,
Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej,
Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,
Czynności pielęgnacyjne,
Przygotowywanie podopiecznemu posiłków,
Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.

List motywacyjny
CV oraz kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Kserokopie świadectw pracy
Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do
zatrudnienia na określonym stanowisku
7. Oświadczenie kandydata o niekaralności i o tym, że nie toczy się w
stosunku do niego żadne postępowanie karne
8. Oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych
9. Oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
rekrutacji na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Komornikach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm. )”
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Ośrodka
Pomocy Społecznej w Komornikach pokój nr 3 lub przesłać na adres: Ośrodek
Pomocy Społecznej w Komornikach, ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, w
zamkniętej kopercie z adnotacją „ Opiekun w OPS Komorniki”
w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31-05-2017 do godz. 15 (decyduje data
faktycznego wpływu do OPS). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.

