
l;ur:*"r.t*^,
RŻe<Żoośootite

! Potsń ()azewsze, uni. ElroPejśła

Jastrząb. dnia l 0_08_201 8r.

xłBÓR NA sTANowIsKA oPlEKuNBlooprnrunÓw sPoŁEcZNYcH
w GMINNYM oŚRooxu PoMocY sPoŁEczNEJ w JAsTRzĘBIU

Stanowisko pracy w ramach projektu pn. ,, Rozwój uslug opiekuńczych w gminie
Jastrząb'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego (EFs)'
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPo WM) na lata
20t4-2020.

Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu ogłasza nabór na l0 stanowisk
opiekunek/opiekunów społecznych w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu.
ul. Pl'. Niepodległości 5. 26-502 Jasttząb.

l. Stanowiska pracv:

l.opickur/opickunka społcczna w gminnym ośrodku Pomocy Społcczncj w Jastrzębiu.

2.Unrowa o prace _ pełny etat.

2. Niczbedne wvmaeania od kandvdatów:

I . obywatelstwo polskie:
2. pełna zdolność do czynności prawlrych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. brak skazania za prŻestępstwo umyŚlne lub przestępstwo skarbowe umyślne:
4. nieposzlakowana opinial
5. preferowarle kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy'

asystent osoby niepełnosprawnej' pielęgniarz' opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
opiekun kwalifikowany w Domu Pomocy Społecznej. opiekurr w ośrodku Pomocy
Społeoznej.
Preferowane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy
przedmedycznej lub posiadanie doświadczenia w realizacji usfug opiekuńczych w tym
zawodowe' wolontar'iackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli tlpiekuna fbktycznego i
odbycie 80 godz. szkolenia z zakresu realizacji usługi.
umiejętność pracy z osobami starszymi. niesamodzielnymil
umiejętność pracy w stresie' pod prcsją czasu;
prefeiorvane dośrviadczenie zawodowe zwjązane z opieką nad osobami starszymi,
niesamodzielnymi

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

l. powinien posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowiskul
2. dobra komunikacja interpersonalna, kreatywność, sumiennośó, rzetelność' cierpliwość;

,1. Zadania wvkonvwans na stanowiskul

6.

7.

8.

9.
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'l. Pomoc q1 zaspokajaniu codzierrnych potrŻeb ;ryciowych i gospodarczych. opiekę

higieniczną zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
- utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki'
- zakup artykułów spożywczych i innych związanych z prowadzeniem gospodarstwa
domowego,
_ przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety,
- pomoc prąv spoż1'u,aniu posiłków.
- pranic bielimy osobistej i pościelowej'
- Załatwianie spraw bieżących związanych z utrzymaniem domu,
- mycie i kąpiel,
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicmych,
_ zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
- prowadzenie dziennika pracy-

- inne zlccone przez Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu.

5. Informacia o wskaźniku zatrudnienia osób nieBełnosprawnvch w GOPS:

Wskźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym ośrodku Pomocy
Społecznej w Jastrz-ębiu' w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społccznej oraz zatrudnianiu osób nicpcłnosprawnych, w micsiącu lipcu 2018 r. nie
przekroczył 6yo.

6. ofeńa powinna zawierać nasteouiace dokumentv:

o podpisany własnoręcznie list motywacyjny:
o podpisane własnoręcznie CV z dokładnym opisem przebiegu pmcy zawodowej;
o podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się
o zatrudnienie*.

r dokument} poświadczające wyksaałcenie, (kopie);
o inne dodatkowe dokumenty (kopie) potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
o kopie świadectw pracy / dokumentów potwierdzających staż pracy. lub zaświadczenie

pracodawcy o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę , zawierające informacje
o okresie zatrudnienia, w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy
w cza-sie naboru:

r kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,
l kserokopia pierwszych dwóch stron książeczki wojskowej oraz stJon z łpisami

(dotyczy mężczyzn);
o oświadczenia o:

- pełnej zdolrrości do czynności prawnych i korzystani z pełni praw publicznych,
- braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym
stanowisku;

o oświadczanie, Że kandydat nie był skazany prawomocnym w1'rokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśIne przestępstwo

skarbowe (lwłoniony kandydat przed nawiąaniem stosunku pracy winien dostarczyć
na własny koszt oryginał aktualnego '.zapytania o udzielenie informacji o osobie''
z Krajowego Rejestu Kamego):
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r oświadczenie o w}r'ażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania koŃursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 20l8 r.

ochronię danych osobowych (tj. Dz. U. z2018r., poz. l000);
r każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność

z oryginałem przez składającego o fertę' poprzez uŻycie zwrotu ,,stwierdzam zgodność
z oryginałem'', miejscowość, data, czytelny podpis.

7. Termin składania dokumentów:

Wymagałe dokumenty rekrutacyjne należy składaó w zarnkniętej kopercie osobiście
w siedzibie Gminnego (}środka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu pokój rrr 11, II piętro, 1ub
przesłać na adres Gminny oŚrodek Pomocy Społecmej w Jastrzębiu z dopiskiem ,'Nabór
na w-olne stanowisko opiekimki/opiekuna społeczrego w terminie do dnia 23 sierpnia
2018r. do godz' 12'00 (decyduje data faktycznego wpĘrłu do GoPs).

Aplikacje, które łpłyną do GOPS niekompletrre lub po okreśion1'rn wyzej terminie nie będą
roŻpaĘ,'wane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń budynku GOPS,
Urzędu Gminy oraz na stonie internetowej BIP GoPS_u.

Uwaga:

1. o zakwalifikowaniu do II etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną
powiadornieni telefonicznię.

2. oferty kandydatów zawierające olyginały dokumentów będą odsyłane lub odbierane
osobiście przez zainteresowanych po zakończeniu naboru.

*Klf-estionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej się o zatrudnienie, slanowi załqcznik Nr I do
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnis 28 maja 1996r. w sprtrwie zalrresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sJx;sobu prowadzenia akt osrłbtlwych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z póm. złn.)
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