
KIEROWNIK

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JELCZY

Jelcza 219  32-250 Charsznica

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO

INSTRUKTOR TERAPII – TERAPEUTA ZAJ ĘCIOWY

1. Wymagania kwalifikacyjne:

1). Wykształcenie minimum średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie 

zadań na stanowisku (instruktor terapii /terapeuta zajęciowy) lub wykształcenie wyższe o 

profilu pedagogicznym. 

2). Co najmniej półroczny staż  pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z 

osobami zaburzonymi psychicznie

3). Umiejętność prowadzenia  terapii  zajęciowej  z  osobami  z  niepełnosprawnością  oraz 

zaburzeniami psychicznymi. 

           2. Wymagania dodatkowe:

       1. Znajomość przepisów prawa: 

1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r.             

w sprawie: środowiskowych domów samopomocy

2. Cierpliwość, empatia, staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w 

zespole. 

3. Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 

3. Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

1 .Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Zespołu Wspierająco-Aktywizującego.

2.  Realizowanie zadań nakreślonych w Indywidualnym Planie Postępowania Wspierająco-

Aktywizującego.

3. Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem możliwości i zdolności Uczestników.

4. Prowadzenie dziennika zajęć w poszczególnych pracowniach.

5. Prowadzenie treningu umiejętności społecznych.

6. Motywowanie Uczestników do czynnego udziału w zajęciach.

7.  Wsółpraca z  opiekunami,  pracownikem  socjalnym,  pedagogiem,  psychologiem  w 

realizacji zadań.

8. Współpraca z osobami oraz jednostkami działającymi na rzecz integracji społecznej.



9. Organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych oraz rekreacyjnych podopiecznym Domu.

10. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

4. Wymiar czasu pracy:  1 etat  - umowa o pracę na czas zastępstwa

5. Wymagane dokumenty:

1). Życiorys (CV)

2). List motywacyjny

3). Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

4). Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy)

5). Kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

W  przypadku  zatrudnienia  kandydat  zobowiązany  będzie  do  przedłożenia  do  wglądu 

pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  list  motywacyjny  oraz  CV  powinny  być  opatrzone 

klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do  

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 roku. (Dz. U. z 2016r. poz. 922).   

Wymagane  dokumenty rekrutacyjne należy składać  osobiście  w  Środowiskowym Domu 

Samopomocy  bądź   listownie na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy Jelcza 219, 32-250 

Charsznica z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora terapii” w terminie do dnia 20.03.2017r.  

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

Kierownik ŚDS

Beata Kaczyńska


