
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO FIZJOTERAPEUTY 

Starosta Ełcki 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – fizjoterapeuta Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej w wymiarze 1/2 etatu.

1. Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego, 
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw 
publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe: fizjoterapia,
5. kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
6. zdolność i otwartość na komunikowanie się w zespole wspierająco-aktywizującym,
7. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku pracy,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
9. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy,
2. ukończone kursy specjalistyczne,
3. znajomość metod kinezyterapeutycznych, 
4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem niepełnosprawnym. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. opracowanie i realizacja indywidualnych planów rehabilitacji, dostosowanych do 
jednostki chorobowej, zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
2. prowadzenie zajęć z udziałem uczestników zajęć ŚDS (ćwiczenia, gimnastyka, zabiegi 
fizykoterapeutyczne, masaże z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w ŚDS Nowa Wieś 
Ełcka, ul. Lipowa 1, 19-300 Ełk), 
3. prowadzenie obserwacji stanu zdrowia uczestników zajęć ŚDS,
4. działanie zgodne z zasadami postępowania psychoterapeutycznego poprzez 
aktywizowanie chorego do czynnego współdziałania w procesie leczniczym 
i rehabilitacyjnym, 
5. ocena stanu rehabilitacyjnego, postępów i wyników rehabilitacji,
6. instruktaż w zakresie korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego będącego w posiadaniu 
ŚDS.

4. Wymagane dokumenty
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte 
wykształcenie lub ich odpisy,
4. kwestionariusz osobowy,
5. kserokopia dowodu osobistego,
6. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania 
oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
7. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, 
referencje,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku, 



9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
10. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania 
w pełni z praw publicznych.

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.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  w  sekretariacie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku (pokój nr 1), ul. Piłsudskiego 5 lub przesłać na 
adres: „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk, z dopiskiem: 
„Nabór  na  wolne  stanowisko  pracy  –  fizjoterapeuta”,  w  terminie  do  dnia  30.10.2012  r.  do 
godz. 15.00.

Za  datę  złożenia  dokumentów  drogą  pocztową  uważa  się  datę  stempla  pocztowego  polskiego 
urzędu pocztowego.

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.
Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  szczegółowe  CV  (z  uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Starosta Ełcki
/-/ Krzysztof Piłat

http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elcki/15/Strona_glowna/

