
osrodek pomocy spofecznej w wyszkowie poszukuje kandydat6w
do zatrudnienia na stanowisko:

terapeuty realizujqcego specjalistyczne ustugi opiekuricze
dla os6b z zaburzeniami psychicznymi.

l. Wymagania niezbqdne:

l.Wyksztalcenie:
Zgodnie zrozporzqdzeniem Vninistra Pracy iPolitykispolecznej z dnia 6lipca 2006 r. (Dz.U z 2006 r., Nr
t34,poz' 94)zmieniaiqcym S 3 ust 1 Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Politykispolecznej zdnia22wrzeSnia
2005 r' w sprawie specjalistycznych ustug opiekuriczych (Dz.U, z 2OO5 r. Nr 189 poz. 159g
z poin' znn.) osoby Swiadczqce specjalistyczne uslugi opiekudcze oraz specjalistyczne ustugi opieku6cze d
la os6b z zaburzeniami psychicznyrni muszq spelniai ponizsze wymagania niezbqdne do ,wykonywania
zawodu:

a

a

a

osoby Swiadczqce specjalistyczne uslugi opiekuhcze obowiqzane sq posiadai kwalifikacje do
wykonywania zawodur: pracownika socjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty zajqciowego,
pielqgniarki, asystenta osoby niepelnosprawnej, opiekunki Srodowiskowej, specjalisty w zakresie
rerhabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dajqcego wiedzq i umiejqtnoSci
pozwalajqce Swiadczyrl okreSlone specjalistyczne uslugi.
osoby Swiadczqce specjalistyczne uslugi opiekuficze dla os6b zzaburzeniami psychicz:nymi, op16cz
kwalifikacji do wykonywania zawod6w o kt6rych mowa w pkt L muszq posiada(: co najmniej
prilroczny staz w jednej z nastepujEcych jednostek:

szpita lu psychiatrycznym;
jednostce organizacyjnej pomocy spofecznej dla os6b zzaburzeniami psychicznymi;
pfacdwce terapii lub plac6wce o5wiatowej, do kt6re j uczgszczajil dzieci z zaburzeniami rozwoju
lub upoSledzeniem umyslowym;
oirodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
za kladzie rehabilitacji;
innej jednostce niz wymienione w pkt 1 - 5, Swiadczqcej specjalistyczne usfugi opriekuficze dla
os;6b z zaburzeniami psychicznymi.

a

a

a

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usfugi opiekudcze mogq byi Swiadczone przez
osoby, kt6re zdobywajq lub poonoszE wymagane kwalifikacje zawodowe okreSlone
w rozporzqdzeniu i majq zapewnionq mo2liwoSi konsultacji z osobami Swiadczqcymi specjalistyczne
uslugi, posiadajqcym i wymaga ne kwa lifikacje.

(stoi, o ktorym mowo w pkt 2 nie moie byi zostqpiony 2odnym innym nii wymienione powyiej ani
proktykq odbywanq w czosie studi6w).

4. osoba Swiadczqca specjalistyczne usfugi dla os6b z zaburzeniami psychicznymi musi posiadai
udokumentowane przeszkolenie i do$wiadczenie w zakresie prowadzenia trening6w umiejqtno(ci
spolecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych uslug.

2. Obywatefstwo polskie zzastrze2eniem art, L1ust.2 i3 ustawyo pracownikach samorzqdowych (t.j. oz.
U.z2Ot9 r. poz. 1282).
3. Pelna zdolnoSi do czynno5ci prawnych oraz korzystanie w pelni z praw publicznych.
4. Wiedza specjalistyczna z zakresu miqdzy innymi przepis6w ustawy o pomocy spofecznej,

| il. Wymagania dodatkowe:
1. UmiejqtnoSi skutecznego komunikowania siq, pracy w zespole, empatia i kultura osobista;
3. UmiejqtnoSi planowania i sprawnej organizacji pracy;
4. Odporno6i na sytuacje stresowe;
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5. ZnajomoSi obslugi komputera.

lll. Forma zatrudnienia: umowa o pracq na czas okreSlony w celu zastqpstwa pracownika w czasie .iego
usprawiedliwionej nieobecnoSci.

lV. Przewidywany termin zatrudnienia: pa2dziernik 2020 r.

V. Wymagane dokumenty:

o podpisany list motywacyjny;
o kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie i zdobyte umiejqtno6ci, sta2 pracy;
o podpisany kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjn a - (zalqczilk do ogloszenia);
o O6wiadczenia kandydata - (zalqcznik do ogloszenia).

Vl. I nforrnacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty nale2y skladai w OSrodku Pomocy Spolecznej w Wyszkowie w terminie do dnia

Wvszkowje

w zaklejonych [<opertach z dopiskiem:
,,Oferta pracy na stanowisko terapeuta"

lub przesfai dokumentv w wersii elektronicznei e-mailem na adres sekretariat(dops.wvszkow.pl

Informujemy,2e zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowq wybranych kandydat6w.

Ka2dy kandydat przystQpujqc do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

O6rodek wymaga podania w wyiej wskazanych dokumentach nastqpujqcych danych: imiq (inniona),
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe ( np. numer telefonu, adres zamieszkania), wyksztalcenie,
kwaf ifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodnie z art.22t Kodeksu pracy).

W przvpi

przetwarzanie, kt6ra rnoie bvd cofnieta w dowolnvm monnencie.

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne bqdq zawieraly szerszy zakres danych i osrodek nie otrzyma od
kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie - informujemy, 2e nie zostanq one do paristwa odeslane
lecz zostanq trwale zniszczone lub usuniqte z poczty elektronicznej.

Wyszk6w, dnia L paldziernika 2O2O r.
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