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OGŁASZA NABOR

na zastępstwo na stanowisko flzjoterapeutyw MGOPSw Barcinie

Nabór dotyczy 1 stanowiska

1. Wymagania dla kandydatów:

1) Wymagania niezbędne — o zatrudnienie może ubiegać się osoba, która:

a. jest obywatelem polskim,

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

cieszy się nieposzlakowana opinią,

stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

oraz posiada:

wykształcenie wyższe — kiertmek fizjoterapia,
doświadczenie zawodowe na stanowisku rehabilitanta - fizjoterapeuty.

wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi,
mile widziane ukończone dodatkowe kursy np.: metoda BOBATH, PNF, VOJTY,

duża motywacja do pracy i gotowość do stałego podnoszenia umiejętności
i kwalifikacji,

obowiązkowość, rzetelność, staranność, dyspozycyjność,

empatia, wrażliwość, sumienność oraz komunikatywność,

kreatywność i umiejętność samodzielnego doboru metod i środków w realizacji

usług rehabilitacyjnych,



g. posiadanie prawa jazdy kategorii B i własnego środka lokomocji (z uwagi na
konieczność świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie całej gminy Barcin).

2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
1) prowadzenie rehabilitacji indywidualnej, zmierzającej do poprawienia ogólnej

sprawności wskazanych przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej.

2) współpraca z rodzina podopiecznego w zakresie tworzenia warunków opieki
i rehabilitacji.

3) współpraca z instytucjami, które mają znaczny wpływ na funkcjonowanie
podopiecznych i ich rodzin.

4) prowadzenie instruktażu w zakresie podstawowych czynności rehabilitacyjnych
podopiecznych i członków ich rodzin, a także innych osób np. opiekunek

środowiskowych oraz korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego.
5) prowadzenie dokumentacji pracy, tj. karty pracy, karty rehabilitacji.

3. Oferowane warunki zatrudnienia:
a.

b.

umowa o prace na czas określony na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej
nieobecności pracownika tut. MGOPS, poprzedzona umowa na okres próbny,
zatrudnienie na pełen etat.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych W tut. MGOPS, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

w sierpniu 2021r., wyniósł ponad 6%.

5. Wymagane dokumenty:
a.

b.

list motywacyjny i życiorys (CV),

kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie i umiejętności

kandydata,

kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie

zawodowe kandydata,
oświadczenie o niekaralności i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (druk

w załączeniu),
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),



f. dokumenty mogące potwierdzić opinię o kandydacie (np. świadectwa i opinie

z poprzednich miejsc pracy, odbytych staży, praktyk, a także z aktualnego miejsca

pracy, z organizacji, do których kandydat należy itp.).

Kapie załączonych dokumentówaplikacyjnychpowinny zostać opatrzone klauzulą:
„Za zgodność z oryginałem " i czytelnym podpisem kandydata.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentówaplikacyjnych:
1)

2)

3)

4)

termin do 30 września 2021r., do godz.15lm

sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub za pośrednictwem

poczty bądź pocztą kurierską,

dokumenty aplikacyjne powinny zostać złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na zastępsnvo na stanowiskofizjoterapeuły w MGOPS w Barcinie
miejsce skladania dokumentówaplikacyjnych:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3,

88-190 Barcin.

Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze przesłane pocztą lub pocztą

kurierską uważa się za doręczone w terminie, jeżeli zostały złożone w Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do godziny 15:00 najpóźniej w dniu, w którym

upływa termin ich składania i przyjmowania.

Dokumenty złożone po terminie podlegają odrzuceniu na etapie wstępnej selekcji
i odesłane na adres nadawcy.

7. Dodatkowe informacje:

1)

2)

3)

4)

kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie

o kryteriach dalszej rekrutacji, tj. o miejscu, czasie i procedurze selekcji kandydatów,

informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie

internetowej tut. Ośrodka Pomocy Społecznejwww.mgopsbipbarcinpl,
dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z która zostanie

nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych,

dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, zostaną zwrócone kandydatom po
zakończeniu procedury naboru,



5) kontakt W sprawie informacji o naborze w MGOPS Barcin numerem
tel. 52 383 34 45 w godz. 8:00 ~ 15:00.

Dyrektor MGOPSBarcin

Podanie danych osobowych w dokumentacji aplikacyjnej jest dobrowolne, lecz konieczne do
przeprowadzenia procesu naboru. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.]
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (RODO).

Administratorem danych osobowych, zbieranych w związku z niniejszym naborem jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin,
e—mail: mgopsbarcin@amin.com.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy
pod adresem jak wyżej.



miejscowość, data

imię i nazwisko Kandydata

Dotyczy naboru na stanowisko:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

- posiadam/nie posiadam* nieposzlakowana opinię,

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych,

- nie byłam/nie byłem* skazana/skazany* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nie byłam/nie byłem* karana/karany* za przestępstwa popełnione umyślnie,

- posiadam/nie posiadam* przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

podpis Kandydata

* niepotrzebne skreślić



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLAOSOBY
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Imię (imiona) i nazwisko ....................................................................................................
Data urodzenia ...................................................................................................................
Danekontaktowe(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

4. Wykształcenie” ..................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

(zawód. specjalność. stopień naukowy, tytul zawodowy, tytul naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe" ..................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupelnieniewiedzy lub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia” ......................................................................

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawcóworaz zajmowane stanowiska pracy)

7. Inne dane osobowe” ...............................................................................................

Oświadczam, że dane zawartew kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

” podaje się jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

” podaje się jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych


