§「odowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie
Poszukuje kandydat6w na stanowisko pomocnicze/Obsルgi‥ Terapeuty zajeciowego.

Nab6「 dotyczy zat「udnienia: Od OI paZdzie「njka 2019 r.

一W Pehym vymia「ze czasu p「acy,
" na CZaS nieokre§iony, Z ZaSt「Ze之eniem

Ze umowa na czas nieokreSIony jest poprzedzona

umowa / umowamj na czas okre引o=y.

1

Wymagania niezbedne:

一Wykszta†cenie Srednie (POli∞aIna szkofa odpowiedniej speQja‑no§c。 tytut zawodovy Iub

dypIom w zawodzie) lub wy之SZe ‑ kierunkowe,

‑ Co najmni句3 miesieczne do§wiadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami

PSychicznymi,
‑ korzystanie z pe柵p「aw pubIicznych,
一Stan Zdrowia pozwal∈嶋Cy na Zat「udnienie na danym stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
一Znajomo§6 zagadnieh me「yto「ycznych zwiazanych z te「apia z如ciowa,
‑ umiejetnoSci p「OWadzenia zaj?6 z osobami z niepetnosprawnoSciami,
‑ umi〔病tnoS6 organizaQjj pracy wlasnej jak j p「acy w grupie,

‑ Che6 rozwoju zawodowego,

‑ umiejetnoSc= zainteresowania artystyczne,
‑ umiejetno§6 pianowania i reaIiza坤ndywidualnej i g「upowej terapii zajeciowej dostosowanej
do stanu zdrowia

mOZIiwoSci, POt「Zeb i zainte「esowah uczestnjk6w domu,

‑ WySOka kultura osobista.
3" Zakres wykonywanych zada正
一P「OWadzenie g「upowych z争je6 terapeutycznych zgodl両e z op「acowanym prog「amem

i pianem pracy w dostepnych p「a∞Wniach,

‑ OPieka nad uczestnikam= dbanie o ich bezpieczehstwo,
一dbanie o hjgiene uczestnik6w, POmOC PrZy Zafatwianju potrzeb fizjoIogicznych, ka「mienie (O

ile stan zd「OWia tego wymaga),
‑ 「ealizaQia p「Ogram6w p「acy terapeutycznej ok「eSIonei p「zez speQjalist6w,

‑ inne czymoSci wynikajace z potrzeb,

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny (wlasno「?CZnie podpisany),

infomaQj? ZaWie「ajaca dane osobowe obejmujape: imi? i nazwisko, dat? u「Odzenia, dane

kontaktowe, Wymagane Wyksztalcenie i kwaIifikaQje zawodowe, PrZebieg dotychczasowego
Zat「udnienia

POtwierdzenie wymaganego sta之u pracy ‑ POdpisane wlasnorecznie,

‑ kserokopie §wiadectw pracy a w przypadku pracy aktuaInie wykonywanej zaSwiadczenie od

P「aCOdawey,
‑ kserokopie dyp10m6w potwierdzaj争eyCh wymagane doSwiadczenje,
‑ wiasno「?CZnie podpisane oSwiadczenie o nieka「alnoSci za p「zestepstwa umySIne Scigane

Z OSka「Zenia publicznego i o posiadaniu pe柵P「aW PubIicznych,
" wlasnorecznie podpisana info「maQja o「az zgoda o p「zetwarzanie danych osobowych,
‑ WtaSnO「eCZnie podpjsane o§wiadczenie o p「zekazaniu innych danych osobowych
P「Zekazanych w procesie 「ek「utaQji na dane stanowisko.

Dokumenty nale之y zio之y6 do dnia 16.09"2019 r. w siedzibie jednostki: Motarzyno 35,
76置248 Debnica Kaszubska lub przesね6 poczta (decyduje data wplywu do jednostki).

§rodowiskowego Domu samopo「「k勘

M諾警報

