Nabór na Opiekuna Klubu Senior + w Luboszycach
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert pracy
na stanowisko Opiekuna Klubu Senior + w Luboszycach.
I. Wymagania niezbędne
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
4. Nieposzlakowana opinia,
5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
6. Wykształcenie: Wyższe lub średnie
II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość specyfiki pracy w placówce dziennego pobytu dla Seniorów,
2. Znajomość metod i umiejętność pracy z osobami starszymi,
3. Umiejętność organizacji pracy,
4. Samodzielność, cierpliwość, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość,
5. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
6. Odporność na stres,
7. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Opieka nad działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki
obecności, dzienniki zajęć, opracowywanie miesięcznych planów zajęć, zachowanie cykliczności
prowadzonych zajęć, aktywna integracja uczestników klubu seniora, prowadzenie zajęć
tematycznych z uczestnikami klubu seniora, organizacja wyjazdów integracyjnych, uczestnictwo w
wyjazdach integracyjnych, pobudzanie aktywności klubowiczów, wzmacnianie wśród uczestników
poczucia przynależności do społeczności lokalnej, organizacja imprez okolicznościowych,
propagowanie zdrowego stylu życia.
2. Wypracowanie standardów usług dotyczących pomocy osobom starszym,
IV. Zakres odpowiedzialności
1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków,
2. Przestrzeganie obowiązków, przepisów prawa w tym prawa wewnętrznego.
V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu umowa o pracę lub umowa zlecenie
2. Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie, „Klub Senior +”
w Luboszycach.

VI. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. Życiorys zawodowy - CV .
3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu pracy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
procedury naboru, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
VII. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jemielnie lub pocztą na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie;
Jemielno 30; 56-209 Jemielno, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Opiekun Klubu
Seniora +” w Luboszycach; w terminie do dnia 31.03.2021r. do godz. 10.00. Dokumenty
aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
1. Zgoda na przetwarzanie danych
2. Kwestionariusz osobowy
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