Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach poszukuje osoby do świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych
Ząodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie
specjalistycznych usłim opiekuńczych Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach poszukuje osoby
do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie ^minv Chorzele - rehabilitant,
fizjoterapeuta . posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi.
Charakter umowy ; umowa zlecenie.
Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, zakres godzinowy do
ustalenia.
Ogóln_\' zakres wykonywania czynności :
1. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych:
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i
edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze
specjaltycznych usług.
Niezbędne wymagania :
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
fizjoterapeuty.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać
conajmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek :
- szpitalu psychiatrycznym,
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
lub upośledzeniem umysłowym.
- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
- zakładzie rehabilitacji,
- innej jednostce niż w/w, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Kandydatem do świadczenia usług specjalistycznych może być też osoba, która zdobywa lub
podnosi wymagane kwalifikacje zawodowe i posiada conajmniej roczny staż pracy w w7w
jednostkach i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne
usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
Wymagane dokumenty :
1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie /poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/ dokumentów'
potwierdzających przebieg dotychczasowej pracy zawodowej (świadectwa pracy, zaświadczenia o
zatrudnieniu, umowy o pracę itp.)
4) dokumenty / kserokopie lub odpisy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/
potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i
uzyskaniu tytułu zawodowego) - poświadczające wymagane kwalifikacje
5 Ldst motywacyjny, CV muszą być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
dan\'ch osobowych zawartych w ofercie pracy dia potrzeb niezbędnych do reaiizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018
poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.
)

oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 poz.
1260).
DODATKOWO: Inne dokumenty wg uznania kandydata, vs tym dokumenty i zaświadczenia o
ukończonych kursach, szkoleniach, odbyciu stażu zaw'odowego, potwierdzające posiadane
kwalifikacje i umiejętności, do zatrudnienia na w/w stanowisku (kserokopie dokumentów
poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Chorzelach, ul. Komosińskiego IB, 06-330 Chorzele; email : ops@chorzele.pl
(w tytule prosimy podać oferta SUO). Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu : 29 7515471.

jcK p o m D c y

'■

V- r 1Chorzele, ul. Kom osińskiego 1 B

Y KK tŁ KK. t
u Y
t O pR
ośrodka ^ - l o c y Społecznej

751 54
S4 71
Tl
.pi/fax 299 751
7@

r .??i-S75. Reg-55019219,

mgr u s j i a Rasińska

