
 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy informuje, że planuje 

zatrudnienie pracownika do domu dziennego pobytu pod nazwą Świetlica Opiekuńcza dla Osób 

Chorych na Chorobę Alzheimera. 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1 etat 

 

Preferowane osoby posiadające doświadczenie w pracy z osobami z różnego rodzajami otępieniami 

w szczególności z Chorobą Alzheimera. 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna będzie należało : 

1. przygotowanie i prowadzenie zajęć dla uczestników Świetlicy 

2. sprawowanie indywidualnej opieki nad uczestnikami, w razie potrzeby pomoc w czynnościach 

higienicznych i pielęgnacyjnych 

3. prowadzenie treningu kulinarnego, przygotowanie śniadań z uczestnikami Świetlicy 

4. prowadzenie zajęć ruchowych, dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników 

5. prowadzenie niezbędnej dokumentacji, codziennej listy obecności, spisu świadczonych usług i 

prowadzonych zajęć 

6. współpraca z instytucjami zajmującymi się podobną tematyką. 

 

Gotowość pracy: od zaraz 

 

Wymagania konieczne; 

• obywatelstwo polskie 

• wykształcenie minimum średnie na kierunku: opiekun w domu pomocy społecznej, asystent 

osoby niepełnosprawnej, instruktor terapii zajęciowej,pielegniarka. 

• co najmniej roczny staż pracy z osobami z zespołami otępiennymi udokumentowany np. 

świadectwem pracy, zaświadczeniami, opiniami 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych 

• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania pożądane: 

• łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych 

• odpowiedzialność 

• rzetelność 



• komunikatywność i otwartość 

• umiejętność pracy w Zespole. 

 

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie CV wraz z wpisaną klauzulą ze 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych i listem motywacyjnym.  

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. gen. J. Bema 91 pok. 13  

lub elektronicznie na adres sekretariat@ops-wola.waw.pl   

z tytułem: rekrutacja OPIEKUN 

w terminie do 19 grudnia 2018 r. 

 

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów. 

 

Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do zamieszczenia na CV): 

 

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, moich 

danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko OPIEKUN. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

............................................... 

(data i podpis kandydata do pracy)” 
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