O5rodek Pombcy Spolecznej Wyszkowie poszukuje kandydat6w
do zatrudnienia na stanowisko
terapeuty realizui4cego specjaristyczne uslugi opiekur[cze
dla os6b z zaburzeniami psychicznymi.

I. Wymagania niezbgdne:
l.Wyksztalcenie:
Spolecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr
nia Ministra Pracy i polityki Spolecznej z dnia 22
opiekuriczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 1g9 poz. 159g
opiekuricze oraz specjalistyczne uslugi opiekufrcze
aO ponilsze wymagania niezbgdne do wykonywania

2'

iekufcze obowi4zane s4 posiadai kwalifikacje do
, psychologa, logopedy, terapeuty zajgciowego,
opiekunki Srodowiskowej, specjalisty w zakresie
innego zawodu dajqcego wiedzg i umiejgtno6ci
p ozw alaj 4ce Swi adczyd okre lone specj ali
stycrn" uilrgi.
Osoby swiadczqce specjalistyczne uslugi opiekuriczJ dla os6b z zaburzeniami psychic
znymi,
opr6cz kwalifikacji do wykonywania zawodu o kt6rych mowa w pkt 1 musz4 posiada6
co najmniej
S

polroczny staZ w jednej z nastgpuj4cych jednostek:

. szpitalupsychiatrycznym;
ocy spolecznej dla os6b z zaburzeniami psychicznymi;
' jed
o
pla
e oSwiatowej, do kt6rej uczgszczaj1 dzieci zzabnrzeniamL rozwoju
lub
m;
. o6rodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
. zakladzie rehabilitaciil
. innej jednostce niz wymienione w pkt I - 5, Swiadcz4cej specjalistyczne uslugi opiekufcze dla
os6b z zaburzeniami psychicznyrni.

3' W uzasadnionych- przypadkach specjalistyczne uslugi opiekuricze mogE by6 Swiadczone przez
osoby, kt6re zdobywaj4 lub podnosz4 *y-ugun" kwalifikacje"' zawodowe okreslone
w tozporz}dzeniu i maj4 zapewnion4 moZliwoSi konsultacji z osobami Swiadcz4cymi
specjalistyczne
uslugi, posiadaj4cymi wymagane kwalifikacje.

(sta2, o ktdrym mowa w pkt 2 nie nto2e byt zastqpiony Zadnym innynt
niz wyntienione powy2ej ani
praktykq odbywanq w czasie studi6w).

4' osoba

{wiadczqca specjalistyczne uslugi dla os6b z zaburzeniami psychicznymi musi posiada6
udokumentowane przeszkolenie i dodwiadczenie w zakresie p.owadrenia trening6w
umiejgtnosci
spolecznych przewidywanych w zakres ie sp ecj alistyc znych uslu g.

2' ObWatelstwopolskie zzastrzeleniemart. 11ust.2 i3 ustawyopracownikachsamorz4dowych
U.22019 r. poz. 1282).
3. Pelna zdolno$i do czynnoSci prawnych orazkorzystanie w pelni zpraw public znych.
4' Wiedza specjalistyczna z zakresu migdzy innymi przepis6w ustawy o pomocy spolecznej,

II. Wymagania dodatkowe:
1' UmiejgtnoSi skutecznego komunikowania sig, pracy w zespole, empatia
i kultura osobista;
I]miej9tno56 planowania i sprawnej organizacji p.uty;
l.4.
Odporno6i na sytuacje stresowe;
5. ZnajomoS6 obslugi komputera.

(t.j.Dz.

III. Forma zatrudnienia: umowa o pracA na czas okre6lony w celu

zastgpstwa pracownika w czasie jego

usprawiedliwionej nieobecnoSci.

IV" Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec/sierpief 2020 r.
V. Wymagane dokumenty:

.
o
o
o

podpisany list motywacyjny;

kopie dokument6w potwierdzai4cych wyksztalcenie i zdobye umiejgtno6ci, staz pracy;
podpisany kwestionariusz osobowy orazklau;zuJa informacyjna- (zal4cznik do ogtroszenia);
OSwiadczenia kandydata - (zal4cznik do ogloszenia).

VI. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty nale?y skladai w O$rodku Pomocy Spolecznej w Wyszkowie w terminie do dnia

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

Informujemy, ze zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowg wybranych kandydat6w.
Kazdy kandydat przystgpuj4c do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
O5rodek wymaga 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).

przetwarzanie. kt6ra moie byd cofnieta w dowolnvm momencie.
W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne bgd4zawieraly 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, dnia17 czerwca 2020 r.
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