
Pilzno, dn. 02-10-2015 r. 

  

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILŹNIE 

zatrudni na umowę zlecenia  

osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

  

 Wymagania niezbędne: 
1.  obywatelstwo polskie, 
 
2.  kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, 

pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby 
niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji 
medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności 
pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi lub osoby, które 
zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe i posiadają co 
najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 3 i mają 
zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne 
usługi, posiadające wymagane kwalifikacje, 

 
3.  doświadczenie zawodowe: posiada co najmniej półroczny staż w jednej                         

z następujących jednostek: 
1)  w szpitalu psychiatrycznym; 
2)  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci                  

z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 
4)  ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; 
5)  zakładzie rehabilitacji; 
6)  innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
 

4. rzetelność, dyspozycyjność, obowiązkowość, 
  
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, 
2. wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne, 
3. inne zlecone przez lekarza specjalistę, 
4. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-

pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej 
aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,  

   
Wymagane dokumenty: 

• życiorys (CV), 

• list motywacyjny, 

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg kariery 
zawodowej, 



• oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie 
podpisane. 

• oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta 
z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane. 

 
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pilźnie, ul. Rynek 33, 39 – 220 Pilzno.  
  
   
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone 
klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)  

 
 
 
 


