
 
 
 
 

 

Opiekun środowiskowy w Dziennym Domu Pomocy -  oferta  nr 5/2019/KSW/ ChSD 
 

Nazwa: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą w Kluczach , 
 

Ogłasza nabór ofert na stanowisko: 
  

I      Opiekun środowiskowy w Dziennym Domu Pomocy w Witowie gm. Irządze w ramach  

projektu konkursowego  „Klub Seniora  w Witowie z usługami opiekuńczymi” dofinansowany w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. 

Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – 

wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie 

 

II. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas rea-

lizacji projektu lub nieokreślony,  

III. Wymiar czasu pracy: 1 etat, przewidywany początek zatrudnienia 16.09.2019r.( w 

przypadku nieprzewidzianych trudności na etapie rekrutacji może ulec przesunię-

ciu)Charakter pracy wymaga  również wsparcia w dni świąteczne, niedziele i soboty 

IV. Do obowiązków Opiekuna należeć będzie:  

1. Obowiązki  opiekuńczo pielęgnacyjne w czynnościach związanych z samoobsługą (np. 

pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w kąpieli, zmiana bielizny osobistej, po-

ścielowej, przesłanie łóżka, podanie posiłku, pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicz-

nych, zapobieganie powstawania odleżyn itp.)  z poszanowaniem samodzielności podo-

piecznego 

2. Usługi gospodarcze dot.  w prowadzeniu domu (np. pomoc w utrzymaniu czystości w 

pomieszczeniach zamieszkiwanych przez osobę niesamodzielną, zakup niezbędnych arty-

kułów, pomoc w przygotowaniu posiłków lub dostarczanie posiłku ze stołówki, pomoc  w 

załatwianiu spraw urzędowych i lekarskich. Itp.) 

 

V. Wymagania:   

1. Wykształcenie min. podstawowe 

2. Doświadczenie zawodowe potwierdzone rekomendacjami.  

3. Posiadanie wiedzy dot. chorób, na które cierpią osoby starsze: jej objawów. Zna  zasady 

profilaktyki przeciwzakrzepowej oraz przeciwodleżynowej szczególnie w przypadku ON 

leżących.  

4. Posiadanie obywatelstwa polskiego.  

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

 publicznych.  



 
 
 
 

 

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie 

przestępstwo skarbowe.  

7. Cechy interpersonalne : Łatwość komunikowania się, zaangażowanie, obowiązkowość, 

rzetelność, cierpliwość, dyskrecja, wysoka kultura osobista. asertywność. 

 

VI. Wymagane dokumenty:  

1. Własnoręcznie podpisany życiorys (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu), (załącznik nr 

1) oferty  

2. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,  

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebyte doskonalenie zawodowe,  

4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za 

przestępstwa popełnione umyślnie,  

5. Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej 

oferty,  

6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.  

7. Rekomendacje poprzednich pracodawców wskazujące na spełnienie osobowościowych 

kryteriów zawartych w części V. Wymagania pkt. 7 

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą     
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO)).”   

VII. Co oferujemy:  

  

Wynagrodzenie miesięczne  3000,00 brutto 

  

Miejsce pracy: woj. śląskie, powiat zawierciański, 42-446 Witów, gmina Irządze. 

 

Pracę w nowo tworzonym zespole; możliwości samorealizacji i samodoskonalenia własnych 

kompetencji i umiejętności;  doskonalenie zawodowe w organizacji non-profit   

W ramach zatrudnienia istnieje możliwość refundacji kierunkowego szkolenia w zakresie pracy z oso-

bami starszymi  

 

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:  

Oferty należy składać w terminie do 30.08.2019r. do godziny 13:00 w Dziennym Domu 

Pomocy w Witowie, 42-446 Witów 167 gm. Irządze w zamkniętych kopertach  z dopiskiem : 

„Nabór na stanowisko  opiekun środowiskowy w Dziennym Domu Pomocy w Witowie „ 

 



 
 
 
 

 

IX. Informacje dodatkowe:  

a) oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wy-

mogów formalnych nie będą rozpatrywane.  

b) Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione  o ter-

minie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie (przewidywany termin rozmowy kwali-

fikacyjnej 4.09.2019.)  

c) Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.  

d) Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata 


