Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
fizjoterapeuta
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania konieczne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu fizjoterapii,
3) prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów),
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
2. Wymagania pożądane (dodatkowe):
1) doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością,
2) kursy specjalistyczne,
3) umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi w tym z niepełnosprawnością intelektualną.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji indywidualnej zgodnie ze zaleceniami lekarza
oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
2) udzielanie instruktażu rodzicom oraz wdrażanie ich do kontynuowania terapii w warunkach
domowych,
3) uczestniczenie w spotkaniach Komisji Kwalifikacyjno-Opiniującej,
4) przygotowywanie dla rodziców zaświadczeń, opinii o prowadzonej terapii i poziomie rozwoju
ruchowego dziecka,
5) realizowanie zadań wynikających z rocznego harmonogramu działalności placówki.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów),
4) kserokopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (wpis
do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów),
5) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie
mops.bip.czestochowa.pl),
6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni
praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do
pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do
pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
9) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie
mops.bip.czestochowa.pl).
5. Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy:
obciążenie fizyczne i psychiczne. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie
pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 6 %.
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7. Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny etat,
czas pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 – zgodnie ustalonym
harmonogramem pracy.
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – fizjoterapeuta” w terminie do
dnia 05.08.2020 r., do godz 12:00.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data
wpływu dokumentów do MOPS).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy
informacyjnej MOPS przy ul. POW 2 w Częstochowie.

Małgorzata Mruszczyk
DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZĘSTOCHOWIE
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