osrodek pomocy Spolecznej wyszkowie poszukuje
kandydatr'w
do zatrudnienia na stanowisko
terapeuty rearizui 4cego sp ecj alis ty czne usrugi
opiekurhcze
dla osrf b z zaburzeniami psychicznymi.
I. Wymagania niezbgdne:
l.Wyksztalcenie:

mnego zawodu daj4cego wiedzg i umiejgtnoSci
zre usfugi.
uncze dla os6b z zaburzeniami psychic znymi,
o kt6rych mowa w pkt I musz4 posiada6 co
jednostek:

.

szpitalupsychiatrycznym;
a os6b z zaburzeniami psychicznymi;

kt6rej

uczgs zczajq, dzieci

z zaburzeniami rozwo iu

wawczym;

'

innej jednostce niz wymienione w pkt

os6b z zaburzeniami psychicznymi.

I - 5,

swiadcz[cej specjalistyczieuslugi opiekuricze dla

fugi opiekufrcze mog1 by6 Swiadc zone przez
agane kwalifikacje zawodowe okreslone
onsultacj i z os o bam i Sw iadczqcym i specj al i ty czne
s

(sta2' o kt6rym mowa w pkt 2 nie mo2e
byt zastqpiony 2adnym innym
praktykq odbyuanq w czasie studi6w).

nil

wymienione powyzej ani

4' osoba Swiadcz4ca specjalistyczne uslugi dla os6b z zaburzeniami
psychic znymi musi posiada6
udokumentowane przeszkolenie i doswiaJczenie
w zakresie prowadzenia trening6w umiejgtnosci
spolecznych przewidyrvanych w zakresie specjalistycznych
uslug.
2. Obywatelstwo polskie z zastrze2eniem art. 1l
ust.2 i 3 ustawyopracownikach samorz4dowych

U.22019 r. poz.1282).

3. Pelna zdolnos6 do czynnosci prawnych orazkorzystanie

w perri zpraw public znych.
4.wiedza specjalistycznazzakiesumigdzy innymi przeprro*'urtu*y
o pomocy spolecznej,
II. Wymagania dodatkowe:
1' Umiejgtno66 skutecznego komunikowania. sig,.pracy
w zespole, empatia i kultura osobista;
3. Umiejgtno6i planowania i sprawn ej organizaiji pru"y;
4. Odporno6i na sytuacje stresowe;
5. ZnajomoS6 obslugi komputera.

(tj.Dz.

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

III.

IV. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesief 2020 r.
V. Wymagane dokumenty:

o
.
o
.

podpisany list motywacyjny;

kopie dokument6w potwierdzai4cych wyksrtalcenie i zdobyte umiejgtnoSci, staL pracy;
podpisany kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna-(za\qcznik do ogloszenia);
Oswiadczenia kandydata - (zal4cznik do ogtroszenia).

VI. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty naleLy sklada6 w Osrodku Pomocy Spolecznej w Wyszkowie w terminie do dnia

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

InformujemyrLe 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" 221

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 - informujemy,2e nie zostan4 one do Paristwa odeslane
lecz zostanq trwale zniszczone lub usunigte z poczty elektronicznej.
( TC)K

Wyszk6w, dnia 31 sierpnia 2020 r.
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