
IV NABÓR NA STANOWISKO 
 ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

LUB PIELĘGNIARKI 
LUB TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łebie
do dnia 15.05.2018

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE OGŁASZA
NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ lub

PIELĘGNIARKI lub TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE

NA UMOWĘ O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY
1. Nazwa i adres jednostki.

MIEJSKI Ośrodek Pomocy Społecznej 
84-360 ŁEBA, UL. KOŚCIUSZKI 90A

2. Określenie stanowiska urzędniczego.
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ lub TERAPEUTA ZAJĘCIOWY LUB 
PIELĘGNIARKA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łebie do sprawowania 
specjalistycznych usług opiekuńczych

3. Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.

4. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

5. Miejsce wykonywania pracy:    Miejski    Ośrodek    Pomocy   Społecznej   w   Łebie,   
ul. Kościuszki 90a

6. Wymagania niezbędne.

7. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych.
1) Posiada obywatelstwo polskie,

      2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
      3)  Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
          gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 



          terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
      4) Spełnia jeden z poniższych warunków :
           posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa,     
           pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby 
           niepełnosprawnej opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji 
           medycznej, fizjoterapeuty lub  innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności 
           pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 
     5)  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
     6)  Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi 

8. Wymagania dodatkowe:
1. Zdolność do pracy indywidualnej i grupowej,
2. Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, kreatywność,
3. Dobra organizacja ,
4. Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji zleconych obowiązków,
5. Dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej bądź dyplom 
pielęgniarstwa lub opiekunki środowiskowej lub terapeuty zajęciowego

9. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
1)  Szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym w domu klienta,
2)  pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 
          a)   pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 
          b)  uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 
          c)  pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 
          d)   pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków  
               ubocznych ich   stosowania, 
          e)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu 
               środków  pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a 
               także w   utrzymaniu higieny, 
          f)  pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 
          g)   pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
  3) pomoc mieszkaniowa, w tym: 
         a)  w utrzymaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 
         b)  w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier 
              architektonicznych, 
         c)  kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i 
              gospodarzem  domu; 
4) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym 
       zwłaszcza: 

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i 
umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i 
rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności 
społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych 
czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: 

              -  samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, 
                 w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, 



              -  dbałość o higienę i wygląd, 
              - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy 
                 oraz ze społecznością lokalną, 
              - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, 
              - korzystanie z usług różnych instytucji, 
          b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: 
              - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, 
                interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, 
                -  ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, 
                -  doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem   
                    jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, 
               - kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, 
               - współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby 
              chorującej, niepełnosprawnej, 
     c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: 
              - w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, 
              - w wypełnieniu dokumentów urzędowych, 
     d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: 
             - w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub      
              alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii
              zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach             
              samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, 
              - w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, 
              - w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w 
               kontaktach z pracodawcą, 
             - w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, 
    e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: 
            - nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, 
            - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, 
            - zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie
           finansowe;  
10.  Planowany termin rozpoczęcia pracy:  od zaraz
11. Wymagane dokumenty.

1)  list motywacyjny,
2) Życiorys – CV z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu 
kariery zawodowej,
3) Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni 
praw publicznych



d) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody   na przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb procesu rekrutacji 
e) oświadczenie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej
f) wykaz złożonych dokumentów

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych
kserokopii,  odpisów,  itp.  uwierzytelnione  przez  kandydata  poprzez  złożenie  podpisu  na
dokumencie z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych
dokumentów z podaniem numeru strony. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjni i CV z numerem telefonu do kontaktu
powinny być opatrzone klauzulą: 
10.„ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).’’

12. Miejsce i termin składania dokumentów.
Wymagane dokumenty  należy składać osobiście w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łebie, ul. Kościuszki 90 A .    (  na czas remontu obiektu - budynek Gminy
Miejskiej Łeba biuro nr 1)   , od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub
za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: 
ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” umieszczonym na kopercie.
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 15 MAJA 2018 roku. (decyduje data 
wpływu do Ośrodka). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

Wszelkie informacje o naborze będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Łebie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) 
Ośrodka (www.mopsleba.pl/bip)

Informacje o wynikach naboru będą upowszechnione na tablicy ogłoszeń w ośrodku  oraz 
opublikowane na stronie internetowej BIP .

Postępowanie składać się będzie z:
Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Łebie, ul. Kościuszki 90A. O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, osoby 
zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

                                     
      Łeba, 2018.05.15                                                             
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