
osrodek Pomocy spolecznej w wyszkowie poszukuje kandydat6w
do zatrudnienia na stanowisko

terapeuty realizui4cego specjaristyczne usrugi opiekuricze
dla os6b z ztburzeniami psychicznymi.

I. Wymagania niezbgdne:

l.Wyksztalcenie:

Spolecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz.rJ. z 2006 r., Nr
enia Ministra Pracy i polityki Spolecznej z dnia 22

opiekufczych (Dz,U. z 2005 r. Nr lg9 poz, l59g
piekufcze oraz specjalistyczne uslugi opiekuricze
ponizsze wymagania niezbgdne do wykonywania

piekufcze obowiqzane s4 posiada6 kwalifikacje do
, psychologa, logopedy, terapeuty zajgciowego,
opiekunki Srodowiskowej, specjalisty w zakresie

innego zawodu daj4cego wiedzg i umiejgtnoSci
p ozw alaj 1ce Swiadczyi okres lone specj ali stycrrr. rrrlugi.

2' osoby (;wiadcz}ce specjalistyczne uslugi opiekuricze dla os6b z zaburzeniami psychic znymi,
opr6cz kwalifikacji do wykonywania zawod6w o kt6rych mowa w pkt 1 musz4 posiada6 co
naj mniej p oLr o czny staZ w j ednej z nastgpuj 4cych j ednostek :

. szpitalupsychiatrycznym;

' jed ocy spolecznej dla os6b z zaburzeniamL psychicznymi;o pla e o6wiatowej, do kt6rej uczgszczajq dzieci zzaburzeniamr rozwojulub m;
. oSrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym,. zaldadzie rehabilitacji;

' innej jednostce niz wymienione w pkt 1 - 5, Swiadcz4cej specjalistyczne uslugi opiekuricze dla
os6b z zabtrzeniami psychicznymi.

3' W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne uslugi opiekuricze mog4 byi Swiadczone przez
osoby, kt6re zdobyvvajl lub podnosz4 wymagane kwalifikacje 

'zawodowe 
okreslone

w tozpotz4dzeniu i maj4zapewnion4 mo2liwoSi konsultacji z osobami Swiadcz4cymi specjalistyczne
uslugi, pos iadaj 4cym i wymagane kwalifi kacj e.

(sta2, o ktdrym mowa w pkt 2 nie mo2e byt zastqpiony 2adnym innym nii wymienione powyLej ani
praktykq odbyuanq w czasie studi6w).

4. Osoba Swiadcz4ca specjalistyczne uslugi dla os6b z zaburzeniami psychic znymi musi posiadai
udokumentowane przeszkolenie i doSwiadczenie w zakresie prowadzenia trening6w umiejgtnoSci
spolecznych przewidywanych w zakre sie specj alistyc zny ch uslu g.

2. Obywatelstwo polskie zzastrzeleniem art. l1 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorz4dowych (t.j.Dz.
U.22019 r. poz. I2B2).
3. Pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych orazkorzystanie w pelni zpraw public znych.
4.Wiedza specjalistycznazzakresu rnigdzy innyrni przepis6w ustawy o pomocy spolecznej,

II. Wymagania dodatkowe:
1' Umiejgtnos6 kowania sig, pracy w zespole, empatiai kultura osobista;
3. UmiejgtnoSd ej organizacjiprasy;
4. OdpornoSi n
5. ZnajomoSi obslugi komputera.



III. tr'orma zatrudnienia: umowa o pracA na czas okreSlony w celu zastgpstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecnoSci.

IV. Przewidywany termin zatrudnienia: paildziemik2|2l r.

V. Wymagane dokumenfy:

o podpisany list motywacyjny;
. kopie dokument6w potwierdzai4cych wyksztatcenie i zdobyte umiejgtnoSci, staLpracy;
o podpisany kwestionariusz osobowy orazklauztla informacyj na - (zal4cznik do ogloszenia);
o O6wiadczenia kandydata - (zal4cznik do ogloszenia).

VI. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty nale?y sklada6 w O6rodku Pomocy Spolecznej w Wyszkowie w terminie do dnia
28 wrze5nia 2020 r. w godzinach od 800 do 1600 do Sekretariatu O$rodka Pomocv Spolecznei w Wvszkowie

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

Informujemy, ize zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowg wybranych kandydat6w.

KaLdy kandydat przystgpuj4c do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

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

przetwarzanie. kt6ra moie bvd cofnieta w dowolnvm 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.

Wvszk6w. dnia I7 wrze6nia 2020 r.
y i:ipolecznej

ku frfrda


