Nabór na stanowisko Fizjoterapeuty
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12,
21-543 Konstantynów
zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy
na stanowisko Fizjoterapeuty

1. Podstawowe obowiązki:
1) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyjnych celem podniesienia i utrzymania
sprawności fizycznej mieszkańców poprzez prowadzenie zajęć ruchowych w sali gimnastycznej, przy
łóżkach mieszkańców, w sali gier i zabaw ruchowych i na powietrzu;
2) pomoc mieszkańcom w procesie usamodzielnienia i aktywizacji;
3) motywowanie do podejmowania aktywności ruchowej i społecznej;
4) uczestniczenie w posiedzeniach Zespołów Opiekuńczo-Terapeutycznych i współudział w tworzeniu
i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańca;
5) prowadzenie dokumentacji związanej z aktywnością mieszkańców na zajęciach rehabilitacyjnych;
6) współudział przy organizacji zajęć sportowych, imprez okolicznościowych, spotkań odbywających
się w DPS;
7) prowadzenie edukacji i promowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców;
2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia na czas nieokreślony;
3. Wymagania wobec kandydatów:
1) osoby posiadające wykształcenie wyższe w kierunku rehabilitacja, fizjoterapia lub równoważne;
2) osoby posiadające prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (technik fizjoterapii);
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność, zaangażowanie;
5) umiejętność współpracy z mieszkańcem potrzebującym wsparcia, zrozumienia i akceptacji;
4. Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV),
2) świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje.
Prosimy o dołączenie do swojej oferty następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów
prowadzonej rekrutacji i/lub przyszłych przez Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie
na stanowisko Fizjoterapeuta.
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.”

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko fizjoterapeuty w Domu
Pomocy Społecznej w Konstantynowie”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać drogą
pocztową na adres Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
6-12, 21-543 Konstantynów w terminie do dnia 22 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do
sekretariatu
Domu
Pomocy
Społecznej
w
Konstantynowie)
lub
na
adres:
dpskonst.sekretariat@gmail.com, telefon: 83 341 41 40.
Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi kandydaci spełniający nasze wymagania zostaną
zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

