
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
-.PoGoDNA JEslEN"

5Bjó60 Jelenia Góra. ul, Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-86

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ooPogodna Jesień" w Jeleniej Górze

ogła§za nabór na wolne stanowisko pracy

1. Stanowisko pracy: INSTRUKTOR KULTURALNO-OŚWIATOWY,

ż. Wymiar etatu : pełen etat,

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, docelowo umowa na czas nieokreślony,

4. Miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesieńo',

Dział TerapeuĘczno-Opiekuńczy, ul. Leśna 3,58-560 Jelenia Góra

5. Ilość wolnych stanowisk : 1

6. Przewidywany okres zatrudnienia: styczeń 2019

7. Wymaganianiezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych w ań. 6 ust. 1 i ust. 3 pktż i3 ustawy o pracownikach sa-
morządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity DzU. ż016 poz, 902, Dz. U. ż0I7
poz.60,1930),

b) wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umozliwiającym wy-
konywanie zadań na stanowisku,

c) doświadczenie zawodowe - co najmniej roczny stń pracy, mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku w pracy z osobami starszymi,

d) biegła umiejętrośó obsługi komputera i innych wządzeńbirrrowych,

e) stan zdrowia pozwalający nazatrudnienie na ww stanowisku.

8. Wymaganiadodatkowe:

a) umiejętność gry na instrumentach klawiszowych, gitarze, śpiewu,

b) umiejętność prowadzęnia uroczystości okolicznościowych oraz imprez w DPS,

c) umiejętność planowania i realizacji zĄęć z osobami starszymi dostosowanych do ich stanu
zdrowta, możliwości i potrzeb,

d) samodzielność i inicjatywa,

e) umiejętność organizacji pracy własnej orazpracy w zespole,

f) sumienność i rzetelność,

g) wysoka kultura osobista,

h) dyspozycyjność - moźliwa praca w godzinach popofudniowych w weekendy lub święta.



9, Zadania wykonywane na stanowisku:

1) prowadzeńe zajęć kulturalno-oświatowych w zakresie swojej specjalizacji w formach indywidu-
alnych i grupowych

2) planowanie i organizowanie uroczystości okazjonalnych, świąt, imprez kulturalnych, spor-
towych i turystycznych dla mieszkańców Domu.

3) współpraca z innymi placówkami, orgańzacjami i stowarzyszeniami w zakresie organizowania
wspólnych lmpręztowarzyskich, wycieczek i pozostałych dzińńkulturalno-oświatowych,

4) współdziałanie z innymi pracownikami w organizowaniu czasu wolnego mieszkańców

5) pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,

6) uczestnictwo w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz ptzy opracowywaniu
,,Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkńca",

7) aktualizowanie kroniki Domu oraz strony internetowej w zakresie związanym z zajmowa-
nym stanowiskiem,

8) prowadzenie dokumentacji i sporządzańe sprawozdń rwiązarrych z wykonywan}.m zak<rę-

sem obowiązków,

9) bieżące sprzątanie i dbarrie o estetyczny wygląd pomieszczenia świetlicowego,

1 0) gospodarowanie powierzonym majątkiem i sprzętem,

11)wykonywanie innych czynności zleconych przęz Dyrektora Domu.

10. Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny,

ż) życiarys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kserokopie posiadanych świadectw pracy,

5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

6) zgodanaprzetwarzanie danych osobowych o treści:

,,I.Wyrażarnzgodęnaprzetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
Danych Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra,
w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy - instruktor kulturalno-
oświatowy"
2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne zprawdą,
3,Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tymz informacją o celu
i sposobach przetwarzaria danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania."

11. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyc osobiście do dnia I0,I2.20I8 r. w Domu Pomocy Społecznej
,,Pogodna Jesień" w Jeleniej Górue ul. Leśna 3, pokój nr 3 w godz. od 800 do 1500 lub przesłać na
adres Domu z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko: instruktor kulturalno-oświatowy" w nieprzekta-
czalnymterminie do dnia 10.1ż.2018 r.



12. Warunki pracy
1) praca w budynku Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" w Jeleniej Górzepołączonaz

pracą w terenie w zakresie wykonywania czynności słuzbowych,
2) bezpośredni kontakt z osobami w podeszłyn wieku,
3) praca obejmująca godziny popołudniowe, weekendy i święta.

13 . Informacje dodatkowe

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej
,,Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w jednostce.

Osoba do kontaktu : Agnieszka Banasik tel. (75) ]5-520-38 w. 360

Jelenia Góra,26 listopad 2018 t.
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