
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Starosta Ełcki
ogłasza nabór na wolne stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej -w wymiarze 1 etat.
 

I. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
3) dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie 
certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby 
niepełnosprawnej bądź dyplom pielęgniarstwa.
4.brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.
5. nieposzlakowana opinia.
6. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.
7. posiadać co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Zdolność pracy indywidualnej i grupowej.
2. Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, kreatywność.
3. Dobra organizacja pracy.
4. Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji zleconych obowiązków

III. Zakres wykonywanych zadań:
1) opieka nad pensjonariuszami w czasie pobytu w ŚDS; 
2) uczestnictwo w zespole wspierająco-aktywizującym; 
3) realizowanie, w uzgodnieniu z administratorem ŚDS, indywidualnych planów postępowania 
wspierająco - aktywizujących ustalonych dla uczestników zajęć, w tym prowadzenie zajęć 
z zakresu między innymi treningu umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania 
w codziennym życiu, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, terapii zajęciowej; 
4) prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników zajęć; 
5) dokonywanie, we współpracy z pozostałą kadrą terapeutów, okresowej oceny wyników 
postępowania wspierająco - aktywizującego; 
6) opieka nad pensjonariuszami ŚDS w czasie ich uczestnictwa w imprezach zewnętrznych; 
7) pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych odbywających się w ŚDS.

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 
z pełni praw publicznych.
3. Oświadczenie  kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta 
osoby niepełnosprawnej.
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.).



6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
7. kserokopia dowodu osobistego 
8. Inne dokumenty świadczące o predyspozycjach i umiejętnościach przydatnych na stanowisku 
asystenta osoby niepełnosprawnej.

Powyższe dokumenty należy ponumerować i sporządzić wykaz.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (87) 621-15-50 u Kierownika Działu 
ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, od pon. do pt. od 
godz. 8.00 do 15.00.
Zainteresowane  osoby  prosimy o  składanie  ofert  w  zaklejonej  kopercie  z  dopiskiem „dotyczy 
naboru  na  stanowisko ASYSTENT  OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ w  budynku 
Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  w Ełku –  pokój  nr  1  bądź  pocztą  (decyduje  data  na 
stemplu pocztowym) na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk, w terminie do dnia 
30.10.2012 r. do godz. 15.00.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji 
Publicznej  http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elcki/,  na  stronie  internetowej  PCPR  w  Ełku 
http://www.pcpr.elk.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń PCPR w Ełku i Starostwa Powiatowego w Ełku.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Starosta Ełcki
/-/ Krzysztof Piłat
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