Kawęczyn, dnia 06.12.2012

OGŁOSZENIE
KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W
MŁODZIANOWIE OGŁASZA NABÓR
.
Na stanowisko:
- instruktora terapii zajęciowej
- instruktora terapi do prowadzenia zajęć w pracowni :
plastycznej
gospodarstwa domowego
komputerowej
rękodzieła
ogrodniczo-porządkowej
z terminem zatrudnienia od dnia 02.01.2013 r.

1. Wymagania formalne:
a) ukończenie 18 roku Ŝycia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystanie z pełni praw publicznych.
b) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
c) posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na stanowisku:
- instruktora terapii zajęciowej – wykształcenie średnie ( o profilu umoŜliwiającym
wykonywanie zadań na określonym stanowisku ) i
policealna szkoła odpowiedniej specjalności
( uprawniająca do wykonywania zawodu
instruktora terapii zajęciowej)
- wykształcenie wyŜsze pedagogiczne na kierunku
pedagogika specjalna.
- instruktora terapii – wykształcenie średnie ( o profilu umoŜliwiającym wykonywanie
zadań na określonym stanowisku) i kurs specjalistyczny
instruktora terapii zajęciowej.
d) posiadanie co najmniej półrocznego staŜu pracy na stanowisku , na którym był
bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
2. Wymagania dodatkowe:
a) obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
b) bardzo dobra organizacja pracy,
c) wraŜliwość i akceptacja drugiego człowieka,
d) kreatywność i komunikatywność,
e) umiejętność rozwiązywania problemów.
.
3. Zakres wykonywanych zadań :
a) organizowanie zajęć i prac w celu aktywizacji uczestników,
b) prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z uczestnikami
c) przygotowywanie imprez okazjonalnych, uroczystości, wycieczek,
c) opracowywanie planów pracy, tygodniowych planów zajęć,
d) sporządzanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego

e) aktywna współpraca z rodzicami/opiekunami uczestników Domu.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) Ŝyciorys – CV
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do
wykonywania oferowanej pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wolnym stanowisku
pracy,
g) oryginał kwestionariusza osobowego,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy iw
Kawęczynie pokój nr 1 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ”instruktora terapii
zajęciowej i instruktora terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Młodzianowie”w
terminie do dnia 18 grudnia 2012 r do godziny 11-tej.
Aplikacje , które wpłyną po wyŜej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.kaweczyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
Kawęczynie .
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

