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1. Wymagania niezbędne 

I. -doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych w tym zawodowe, wolontariacie lub  

 osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80- 

godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi lub 

II -wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na 
jednym z kierunków: 

• pielęgniarz  

• asystent osoby niepełnosprawnej 

• opiekun środowiskowy 

• opiekun osoby starszej 

• opiekun medyczny 

• opiekun kwalifikowalny w domu pomocy społecznej, bądź 

wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji 
niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej 

 

2. Wymagania dodatkowe 

- posiadanie obywatelstwa polskiego, 

- korzystanie z pełni praw publicznych 

- nieposzlakowana opinia, 



- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

- znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych 
aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, a w szczególności dotyczących 
usług opiekuńczych 

- obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym, 

- prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu. 

- umiejętność skutecznego komunikowania się, 

- umiejętność organizowania pracy w domu chorego, 

- umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami chorymi, starszymi i 
niepełnosprawnymi 

- ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy 
przedmedycznej. 

- wysoka odporność na stres, opanowanie oraz chęć niesienia pomocy, 

-  umiejętność rozpoznawania oraz udzielania porad i pomocy dot. zaspokojenia potrzeb, 

- umiejętność pobudzania aktywności osoby niesamodzielnej,  

- umiejętność motywowania, 

- umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, 

- sumienność, uczciwość, samodzielność, 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

- pomoc w zapewnieniu dostępu do innych usług opiekuńczo- leczniczych, 

- pomoc w wykonywaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno- higienicznych, zgodnie z 

zaleceniami lekarza, 

- pomoc w budowaniu właściwych relacji rodzinnych, w nawiązywaniu kontaktów   

  interpersonalnych i środowiskowych, 

- pomoc w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych, 

- rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb życiowych podopiecznych, 

- prowadzenie dziennika czynności opiekuńczych, 

 

4. Wymagane dokumenty 

- list motywacyjny, 



- życiorys- CV, 

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej, 

- kserokopie świadectw pracy, 

- inne np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

- kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo (dowodu osobistego lub paszportu), 

- kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę. 

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do 

realizacji procesu rekrutacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą  

przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych. 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na 

stanowisko opiekun zawodowy „ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. 

Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 26.06.2020 do godz. 

13.00 ( liczy się data dostarczenia ). 

 

 

 


