
           Bieruń, dnia 9 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUNIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE 

STANOWISKO PRACY  

           INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DZIENNYM DOMU „SENIOR+” W BIERUNIU 

 

 

Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska pracy: 
- wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań  

 na  stanowisku, 
- policealna szkoła odpowiedniej specjalności (np. Opiekun osoby starszej, Opiekunka      

środowiskowa), 
- znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na ww.  stanowisku, a w szczególności 

ustaw: ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o ochronie 
danych  osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego. 

 
Wymagania dodatkowe: 

- prawo jazdy kat. B, 
- mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucjach pomocowych, 
- obowiązkowość, punktualność  i rzetelność, 
- komunikatywność i empatia. 

        
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy 

- przygotowanie zajęć pod względem materialnym oraz przygotowanie stanowiska  pracy,   
- prowadzenie zajęć manualnych, plastycznych, czytanie opowiadań, dyskusja na określone      

tematy, rozmowy  indywidualne,     
- realizacja planów opieki indywidualnej,     
- nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zajęć przez podopiecznych Dziennego Domu                
       „Senior+”,       
- zabezpieczenie podopiecznych  uczestniczących w zajęciach przed nieszczęśliwym  

wypadkiem,  
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,      
- bieżące prowadzenie dziennika terapii oraz sporządzanie miesięcznych planów pracy       

wg których prowadzone będą prowadzone zajęcia terapeutyczne,      
- ścisła współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu, opiekunami, pielęgniarkami, 

technikiem  rehabilitacji,     
- współudział w realizacji zajęć kulturalnych z pracownikami Bieruńskiego Ośrodka Kultury, 
- współudział z psychologiem i pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ewentualnych    

konfliktów między podopiecznymi domu „Senior+”,    
- pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych i innych,    
- organizowanie wystaw prac podopiecznych, pomoc w dekorowaniu Domu „Senior+”,    
- dbałość o wygląd estetyczny uczestników terapii,     
- uczestniczenie w życiu Domu „Senior+”,     
- wykonywanie innych czynności związanych ze stanowiskiem pracy, jeżeli nie są one sprzeczne          
       z Kodeksem pracy i przepisami szczególnymi. 

 



Warunki pracy: 
- wymiar czasu pracy: pełny etat, 
- liczba stanowisk pracy: 1, 
- umowa o pracę na czas określony, 
- miejsce świadczenia pracy: siedziba Dziennego Domu „Senior+” w Bieruniu, ul. Chemików  
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Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z przebiegiem nauki i pracy 
zawodowej, 

- list motywacyjny, 
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
- kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  
- kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,  

(w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności 
zakresy czynności), 

- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie, 
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych - podpisane własnoręcznie, 
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - 
podpisane własnoręcznie, 

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie  
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.922)” –  
podpisaną własnoręcznie 

 

Druki oświadczeń są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bieruniu. 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru 
bez podania przyczyny. 
 
Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do  18  stycznia 2018 roku do godz. 12.00 
w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu przy ul. Wł. Jagiełły 1 (I piętro)  
z dopiskiem na kopercie: „Nazwa stanowiska, Nazwa komórki do której prowadzony jest nabór” 
Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego 
(decyduje data wpływu). Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Postępowanie rekrutacyjne: 
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna. W ramach naboru, komisja 
rekrutacyjna przeanalizuje dostarczone przez kandydatów dokumenty poświadczające stopień 
spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu. Informacja o zakwalifikowaniu 
kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru (testu wiedzy) będzie przekazywana 
kandydatkom/kandydatom przez pracownika ds. osobowych drogą telefoniczną lub – w razie 
niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację  
o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda/y kandydatka/kandydat może pozyskać 
drogą telefoniczną.  Test wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 19 stycznia 2018 
roku o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka. Z wybranymi kandydatami (maksymalnie 5 kandydatów, 



którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy) przeprowadzona zostanie rozmowa 
kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i umiejętności kandydata, a także posiadanej wiedzy na temat 
zadań na stanowisku o które ubiega się kandydat). Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie 
zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zakończeniu 
postępowania rekrutacyjnego dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione będzie 
można odebrać osobiście w siedzibie MOPS w Bieruniu. 
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Praca w siedzibie Dziennego Domu „Senior+”. Bezpieczne warunki pracy. Praca związana   
z prowadzeniem Dziennego Domu „Senior+” oraz z szerokorozumianą opieką  
nad podopiecznymi. Praca przy komputerze (z monitorem ekranowym pow. 4h dzienne) oraz obsługą 
innych urządzeń biurowych. 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu,  w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. 
 

 
 
 

DYREKTOR 
     Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bieruniu 
   mgr Piotr Ćwiękała 

 

 

 


