
KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 
GOSTYNINIE OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO OPIEKUNA ( 15 OSÓB ) DO ŚWIADCZENIA USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH NAD OSOBAMI STARSZYMI NA TERENIE

MIASTA GOSTYNINA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNEGO

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania preferowane:

     a) wykszta cenie  rednie lub zawodoweł ś
     b) uko czony kurs „ Opieka nad osobami starszymi ” lub przygotowanie zawodoweń
          w tym zakresie,

     c) do wiadczenie w pracy jako opiekun osoby starszej , chorej lub niepe nosprawnejś ł

2) wymagania dodatkowe:

     a) umiej tno  skutecznego komunikowania się ść ę
     b) umiej tno  organizowania pracy w domu podopiecznegoę ść
     c) samodzielność
     d) niekaralno  za przest pstwo pope nione umy lnieść ę ł ś

2. Zakres  zadań  wykonywanych  na  stanowisku  obejmuje m. in.
    

     a) zakup podstawowych artykułów spożywczych , przemysłowych niezbędnych do

         egzystencji podopiecznego

     b) realizowanie recept

     c) przyrz dzanie posi ków i pomoc w ich spo ywaniuą ł ż
     d) pranie , prasowanie, utrzymanie w czysto ci  pomieszczenia, w którym przebywaś
         podopieczny , przynoszenie w gla , wody oraz palenie  w piecu  / wg potrzeb /ę
     e) pomoc  w toalecie całego ciała ( mycie , kąpanie , ubieranie) 

     f) wykonywanie przez lekarza zalecanej piel gnacjię
     g po redniczenie w za atwianiu spraw urz dowych , dokonywanie op at , zamawianieś ł ę ł
        wizyt lekarskich

     h) aktywowanie podopiecznego do czynnego uczestnictwa w yciu codziennymż



3. Wymagane dokumenty:

     1) wypełniony kwestionariusz osobowy;

     2) cv

     3) kserokopie kursów, wiadectw potwierdzaj cych wykszta cenie kandydata;ś ą ł
     4) dokumety potwierdzaj ce do wiadczenie w pracy z osobami starszymi.ą ś
Dokumenty winny by  opatrzone klauzul ;ć ą
Wyra am zgod  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  dlaż ę  

potrzeb niezb dnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustaw  o ochronie danychę ą  

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U.  2016 poz. 922

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

    1) termin: do 05 grudnia  2016 r.

    2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkni tej, podpisaneję
         kopercie   z dopiskiem „Nabór na stanowisko opiekuna” osobi cie lub listemś
         poleconym;

    3) miejsce:

Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej w Gostyninie, ś ł
ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin.

5. Dodatkowe informacje:

1) informacja o wyniku naboru zostanie og oszona w BIP Urz du Miasta Gostynina oraz  ł ę
    na tablicy informacyjnej MOPS w Gostyninie.

                                                                                                     
                                                                        Kierownik MOPS w Gostyninie
                                                                                                          mgr Renata Zagórska
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