
Zielona Góra, 21 marca 2017 r. 

 

Kierownik Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” w Zielonej Górze os. Pomorskie nr 28  

 

OGŁASZA NABÓR 

kandydatów do pracy w Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” 

w Zielonej Górze na osiedlu  Pomorskim nr 28  

na stanowisko 

Zastępcy kierownika  – w wymiarze 1 etatu 

 

1. Wymagania w stosunku do kandydatów: 

A. wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie; 

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie; 

d) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe; 

e) wykształcenie wyższe, o kierunku: psychologia lub pedagogika - specjalność:  

opiekuńcza, specjalna, rewalidacyjna; 

f) minimum 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;  

g) specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ( zgodnie z Ustawą o pomocy 

społecznej  z dnia 12 marca 2004 r.);  

h) biegła obsługa podstawowych programów komputerowych.  

 

B. wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność komunikacji interpersonalnej i zgodna współpraca z pozostałymi pracownikami; 

b) chęć i dobra wola w przestrzeganiu zasad współżycia społecznego w miejscu pracy sprzyjająca 

dobrej atmosferze; 

c) dyspozycyjność, systematyczność i sumienność; 

d) kreatywność w działaniu; 

e) dobra organizacja czasu pracy; 

f) gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji; 

g)  preferowane cechy osobowościowe: empatia, wyrozumiałość, cierpliwość,  

odpowiedzialność, duża odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych; 

h) doświadczenie w pracy z osobami starszymi w tym z otępieniem w chorobie Alzheimera 



2. Szczegółowe zadania na stanowisku:  

1. Odpowiedzialność za realizację zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Dziennego 

Domu „Senior - WIGOR” a w szczególności:  

a) przygotowywanie planów pracy Dziennego Domu; 

b) prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Domu;  

c) aktualizacja danych do Biuletynu Informacji Publicznych; 

d) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanych z realizacją zamówień 

publicznych; 

e) organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych w tym dotkniętych 

otępieniem w chorobie Alzheimera; 

f) prowadzenie ewidencji osób korzystających z usług Domu; 

g) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, p.poż.; 

h) odpowiedzialność i prawidłowe zabezpieczenie mienia placówki;  

i) współpraca z pracownikami socjalnym w celu rozpoznania i zaspokojenia potrzeb wszystkich 

podopiecznych; 

j) współpraca z pozostałymi podmiotami celem integracji osób starszych ze środowiskiem 

lokalnym;  

k) pozyskiwanie dodatkowych funduszy pozwalających na rozszerzenie działalności Dziennego 

Domu;    

l) wykonywanie innych czynności  wynikających z potrzeb Dziennego Domu i zleconych przez 

Kierownika.  

 

3. Wymagane dokumenty: 

1) CV wraz z adresem poczty elektronicznej; 

2) list motywacyjny; 

3) kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań 

dotyczących wykształcenia; 

4) kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, w tym 

potwierdzające praktykę; 

5) kserokopię dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata; 

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.; 

7) oświadczenie o niekaralności; 

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku; 



9) mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy. 

       Informuję, że w miesiącu kwiecień 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 

jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 7,69 %. 

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

1) Termin:  03 kwietnia 2017, do godz.15.00.
 

2) Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: 

     w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie  

„Nabór na stanowisko Zastępcy kierownika” 

3) miejsce: 

Dzienny Dom „Senior-Wigor”, Zielona Góra os. Pomorskie nr 28; 

 

5. Dodatkowe informacje: 

1) kontakt: tel.68 325 83 66  

2) aplikacje, które wpłyną do Dziennego Domu „Senior-Wigor” po wskazanym terminie nie będą 

rozpatrywane;  

3) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Dziennego 

Domu „Senior-Wigor” os. Pomorskie nr 28 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.zielonagora.pl/  

4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną zniszczone 

komisyjnie. 

  

Wymagane dokumenty aplikacyjne 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 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r., Nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)" 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


