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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 

 
W RAMACH PROJEKTU 

„Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” 

 
W związku z realizacją projektu „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” 
 
Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na następujące stanowisko: 

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 

 

Data publikacji ogłoszenia:    09.07.2021 

Termin składania ofert:           18.07.2021  
Forma zatrudnienia:            umowa o pracę  (1/2 etatu) 
Ilość wolnych stanowisk:    2 
 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
 

• miejsce świadczenia pracy: Mieszkania wspomagane, Dąbrowa 2B, 95-047 Jeżów 

 

Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria: 

 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, 

• wykształcenie  kierunkowe i doświadczenie w zawodzie terapeuty zajęciowego  
• odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,   
• nieposzlakowana opinia 

 

Niezbędne kwalifikacje zawodowe: 
 

• wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego; 

• doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuty zajęciowego (minimum 1 rok)  
• znajomość obowiązujących przepisów dotyczących zagadnień pomocy 

społecznej; 
• znajomość obsługi komputera, w tym programu Word, Excel, obsługi Internetu, 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku i obowiązków: 
 

• prowadzenie treningu kulinarnego 

• prowadzenie treningu umiejętności praktycznych 

• prowadzenie treningu higieny 

• prowadzenie działań wspierających dla mieszkańców  
• koordynacja działań o charakterze administracyjnym 

• wspieranie mieszkańców w realizacji planu usamodzielniania się 
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• uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług świadczonych w mieszkaniu 
wspomaganym 

• współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów 

• bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia 
mieszkańców 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

• Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej  
i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282” 

• List motywacyjny  
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do 

wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego,  
• Kserokopie świadectw pracy 

• Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach 

i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)  
• Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór dostępny 

w załączniku do ogłoszenia  
 

Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie zastrzega sobie prawo nie zwracania 

dostarczonych dokumentów aplikacyjnych. 
 

Miejsce i termin złożenia dokumentów: 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 18.07.2021 r.  

- osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 w sekretariacie Domu Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, 95-047 Jeżów 
lub 
- pocztą na adres Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, 95-047 Jeżów  
z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Terapeuta zajęciowy w projekcie BCUŚ",  
liczy się data wpływu do sekretariatu DPS w Dąbrowie  
lub 
- mailowo na adres sekretariat@dabrowa.naszdps.pl – w tytule wiadomości wpisując 
"Dotyczy naboru na stanowisko Terapeuta zajęciowy w projekcie BCUŚ"  
 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie. 
 


