
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA
INSTUKTORÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Starosta Ełcki
ogłasza nabór na wolne stanowiska instruktorów terapii zajęciowej Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 4 ½ etatu

1.Wymagania niezbędne:
1) posiadać obywatelstwo polskie;
4) wykształcenie wyższe kierunkowe: terapia zajęciowa, pedagogika, psychologia, praca socjalna,
5) komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, w tym 
z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym,
6) umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do 
stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu,
7) umiejętność pracy w zespole,  samodzielność w realizacji  powierzonych zadań, odporność na 
sytuacje stresowe, terminowość, innowacyjność,
8) umiejętność dobrej organizacji pracy,
9) posiadać co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość  przepisów  z  zakresu  ustawy  o  pomocy  społecznej,  ustawy  o  ochronie  zdrowia 
psychicznego, Rozporządzenia Ministra  Pracy i  Polityki Społecznej  w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy,
2) zdolności plastyczne, teatralne, muzyczne. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) diagnozowanie uczestników ŚDS,
2) prowadzenie terapii zajęciowej,
3) opracowanie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego dla uczestników ŚDS,
4) współpraca z zespołem terapeutycznym odnośnie metod i technik pracy,
5) prowadzenie konsultacji i udzielanie fachowej pomocy uczestnikom ŚDS,
6) dokumentowanie pracy.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia pozwalających na
wykonywanie pracy 
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
10)  oświadczenie  o  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  korzystania  w  pełni 
z praw publicznych,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb 
procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych



(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r.  
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

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 instruktor terapii  zajęciowej” 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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