
OSrodek Pomocy Spolecznej Wyszkowie poszukuje kandydat6w
do zatrudnienia na stanowisko

terapeuty realizuj 4cego specj alistyczne uslu gi opiekur[cze
dla os6b z zaburzeniami psychicznymi.

I. Wymagania niezbgdne:

l.Wyksztalcenie:
Zgodniezrozporz4dzeniemMinistraPracyiPolitykiSpolecznej zdnia6lipca2006r.(Dz.U.z2006r.,Nr
134, poz, 94) zmieniaj4cym $ 3 ust I Rozporz1dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22
wrze5nia 2005 r. w sprawie specjalistycznych uslug opiekufrczych (Dz.U. 22005 r. Nr 189 poz. 1598
zp62n. zm.) osoby Swiadcz4ce specjalistyczne uslugi opiekufcze oraz specjalistyczne uslugi opiekuricze
dla os6b z zabtrzeniami psychicznymi muszq spelnia6 ponihsze wymagania niezbgdne dowykonywania
zawodu:

L Osoby Swiadcz4ce specjalistyczne uslugi opiekuricze obowi4zane s4 posiada6 kwalifikacje do
wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty zajgciowego,
pielggniarki, asystenta osoby niepelnosprawnej, opiekunki Srodowiskowej, specjalisty w zakresie
rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu daj4cego wiedzg i umiejgtnoSci
p ozw alaj qce Swiadczy6 okre 6 lone specj ali styczne uslugi.
Osoby Swiadcz4ce specjalistyczne uslugi opiekuricze dla os6b z zaburzeniami psychicznyrni,
opr6cz kwalifikacji do wykonywania zawodu o kt6rych mowa w pkt 1 muszq posiadai co najmniej
po\roczny staz w jednej z nastgpuj4cych jednostek:

szp italu p sychiatryc znym;
jednostce organizacyjnej pomocy spolecznej dla os6b zzaburzeniami psychicznymi;
plac6wce terapii lub plac6wce oSwiatowej, do kt6rej uczgszczaj1 dzieci zzaburzeniami rozwoju
lub upoSledzeniem urnyslowym;
oSrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
zakLadzie reh ab i I itacj i ;

innej jednostce ni? wymienione w pkt 1 - 5, Swiadcz4cej specjalistyczne uslugi opiekuricze dla
os6b z zabtrzeniami psychicznymi,

a

a

a

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne uslugi opiekufcze mog4 byi Swiadczone przez
osoby, kt6re zdoblwaj4 lub podnosz4 wymagane kwalifikacje zawodowe okreslone
w rczporz1dzeniu i maj1zapewnion4 moZliwoSi konsultacji z osobami Swiadcz4cymi specjalistyczne
uslugi, pos iadaj 4cymi wymagane kwalifi kacj e.

(sta2, o kt6rym mowa w pkt 2 nie mo2e byt zastqpiony 2adnym innym ni2 wymienione powyzej ani
praktykq odbywanq w czasie studi6w).

4. Osoba Swiadcz4ca specjalistyczne uslugi dla os6b z zaburzeniami psychicznymi musi posiadai
udokumentowane przeszkolenie i dodwiadczenie w zakresie prowadzenia trening6w umiejgtnoSci
spolecznych przewidywanych w zakre s i e specj alistyc zny ch uslu g.

2. Obywatelstwo polskie zzastrzezeniem art. 1l ust.2 i 3 ustawy o pracownikachsamorzqdowych (t1.Dz.
U. 22019 r. poz. 1282).
3. Petrna zdolno6i do czynnoSci prawnych orazkorzystanie w pelni zpraw publicznych.
4,Wiedza specjalistycznazzakresu rnigdzy innymi przepis6w ustawy o pomocy spolecznej,

II. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejgtno6i skutecznego komunikowania sig, pracy w zespole, empatia i kultura osobista;
3. UmiejgtnoS6 planowania i sprawnej organizacji pracy;
4. OdpornoS6 na sytuacje stresowe;
5. Znajomo66 obslugi komputera.

2.



lII. Forma zatrudnienia: umowa o pracg na czas okreSlony w celu zastgpstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecno6ci.

IV. Przewidywany termin zatrudnieniaz marzec 2020 r.

V. Wymagane dokumenty:

o podpisany list motywacyjny;
. kopie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie i zdobyte umiejgtno$ci, sta|pracy;
. podpisany kwestionariusz osobowy orazklauzula informacyjna- (zal4cznik do ogloszenia);
o OSwiad czenia kandydata - (zaL4cznik do ogloszenia).

VI. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty nale|y sktrada6 w O6rodku Pomocy Spolecznej w Wyszkowie w terminie do dnia
^ 1A00 A^ (\^l--^+^-:^+-- r) A-^A1-^ D^---^^-, o-^^1^^----: rrr 1 .L0 marca 2020 r. w sodzi

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
,,Oferta pracy na stanowisko terapeuta"

Informujemy,2e zaslrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowg wybranych kandydat6w.

Kaldy kandydat przystgpuj4c do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

O5rodek wTmaga podania w wyiej wskazanych dokumentach nastgpuj4cych danych: imig (imiona),
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wyksztalcenie,
kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodnie z art.22r Kodeksu Pracy).

kres dan h anli nlz wvnl
to z art,221 Kodeksu Pr

przetwarzanie. ktdra moie by6 cofnieta w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne bgd4 zawieraly szerszy zakres danych i Osrodek nie otrzyma od
kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie - informuj emy,2e nie zostan4 one do Paristwa odeslane
lecz zostan4 trwale zniszczone lub usunigte z poczty elektronicznej.

Wyszk6w, dnia26lutego 2020 r.
DYRE TOR

O6rodka Pomo y Spolecznej
w Wysz owte

mgr Agrie ba Mr6z


