
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór na stanowisko: 
Opiekun nad chorym w domu 

 
KRYTERIA DOBORU KANDYDATÓW 
I. Wymagania niezbędne : 
1. Wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z 
kierunków: 
- pielęgniarka dyplomowana, 
- opiekunka domowa, 
- opiekunka środowiskowa, 
- opiekun medyczny, lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym 
posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekunki w Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 
2. pełna zdolność do czynności prawnych, 

3.  korzystanie z pełni praw publicznych, 
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekun nad chorym w domu 
5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
6.  nieposzlakowana opinia 
  
II. Wymagania dodatkowe: 
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się; 
2. Umiejętność organizowania pracy w domu chorego; 
3. Samodzielność, sumienność i obowiązkowość, odpowiedzialność; 
4. Dyspozycyjność- mile widziane prawo jazdy kat. B oraz posiadanie własnego środka 
transportu; 
6. Znajomość topografii Gminy Przeciszów; 
7. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 
 
III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku dotyczący w szczególności opieki 
nad chorym w domu: 
1. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne; 
2. Czynności gospodarcze; 
3. Czynności opiekuńcze; 
4. Umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowywanie podopiecznemu 
posiłków; 
5. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji. 
 
IV. Forma zatrudnienia 
Umowa o pracę (praca w terenie, na terenie Gminy Przeciszów) 
 
V. Wymagane dokumenty: 
1. Życiorys (CV), 
2. List motywacyjny, 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectw, dyplomów), 
4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
5. Wypełniony kwestionariusz osobowy,  
6. Kserokopia dowodu osobistego, 
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku opiekuna /opiekunki, 
8. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni 
praw publicznych, 
9.Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 



10. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na 
wymienionym stanowisku, 
11. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 
  

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie ul. Długa 6 w godzinach pracy GOPS lub za 
pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie, ul. 
Długa 6  32-641 Przeciszów w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy 
naboru na stanowisko Opiekun nad chorym w domu” w terminie do dnia 28.12.2018 do 
godz. 14.00. 

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja 
o wyniku naboru będzie umieszczana na , http://gopsprzeciszow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie GOPS. 

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie.  O terminie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie. 

Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Przeciszowie lub telefonicznie pod numerem(033)8413280. Osobą 
upoważnioną do kontaktów jest Kierownik GOPS . 

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Kierownik GOPS. 
VIII.  Informacje dodatkowe: 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
I - etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert 
II – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne 
Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie 
telefonicznie. 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest 
przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. 
 


