
DOM POMOCY SPOLECZNEJ 
"POGODNA J E S I E N " 
58-560 JELENIAG6RA 

ul.Lcina 3, tel. 75-75-520-38 
N1P611-27-24-657 REGON021756486 

Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesieii" w Jeleniej Gorze 
oglasza nabor na wolne stanowisko pracy 

1. Stanowisko pracy: INSTRUKTOR KULTURALNO-OSWIATOWY, 

2. Wymiar etatu : pelen etat, 

3. Rodzaj umowy: umowa o prac^ na okres probny, docelowo umowa na czas nieokreslony, 

4. Miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesieii", 

Dzial Terapeutyczno-Opiekuiiczy, ul. Lesna 3, 58-560 Jelenia Gora 

5. Ilosc wolnych stanowisk : 1 

6. Przewidywany okres zatrudnienia: czerwiec 2019 

7. Wymagania niezbf dne: 

a) spelnienie wymagah okreslonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach sa-
morz^dowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 902, Dz. U . 2017 
poz. 60, 1930), 

b) wyksztalcenie minimum srednie o profilu ogolnym lub zawodowym umozliwiaj^cym wy-
konywanie zadan na stanowisku, 

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

d) biegta umiej^tnosc obshigi komputera i innych urz^dzen biurowych, 

e) Stan zdrowia pozwalaj^cy na zatrudnienie na ww stanowisku. 

8. Wymagania dodatkowe: 

a) umiej^tnosc gry na instrumentach klawiszowych, gitarze, spiewu, 

b) umiej^tnosc prowadzenia uroczystosci okolicznosciowych oraz imprez w DPS, 

c) umiej^tnosc planowania i realizacji zaj?c z osobami starszymi dostosowanych do ich stanu 
zdrowia, mozliwosci i potrzeb, 

d) samodzielnosc i inicjatywa, 

e) umiej^tnosc organizacji pracy wlasnej oraz pracy w zespole, 

f) sumiennosc i rzetelnosc, 

g) wysoka kultura osobista, 

h) dyspozycyjnosc - mozliwa praca w godzinach popoludniowych w weekendy lub swi^ta. 



9. Zadania wykonywane na stanowisku: 

1) prowadzenie zaj^c kulturalno-oswiatowych w zakresie swojej specjalizacji w formach indywidu-
alnych i grupowych 

2) planowanie i organizowanie uroczystosci okazjonalnych, swi^t, imprez kulturalnych, spor-
towych i turystycznych dla mieszkancow Domu. 

3 ) wspolpraca z innymi placowkami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie organizowania 
wspolnych imprez towarzyskich, wycieczek i pozostaiych dzialan kulturalno-oswiatowych, 

4) wspoldzialanie z innymi pracownikami w organizowaniu czasu wolnego mieszkancow 

5) pelnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu, 

6) uczestnictwo w pracach zespolu terapeutyczno-opiekunczego oraz przy opracowywaniu 
„Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkahca", 

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

8) prowadzenie dokumentacji i sporz^dzanie sprawozdan zwi^zanych z wykonywanym zakre-
sem obowi^zkow, 

9) biez^ce sprz^tanie i dbanie o estetyczny wygl^d pomieszczenia swietlicowego, 

10) gospodarowanie powierzonym maj^tkiem i sprz^tem, 

1 l)wykonywanie innych czyrmosci zleconych przez Dyrektora Domu. 

10. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny, 

2) zyciorys (CV) z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

3) kserokopie dokumentow potwierdzaj^cych posiadane wyksztalcenie, 

4) kserokopie posiadanych swiadectw pracy, 

5) kserokopie innych dokumentow potwierdzaj^cych posiadane kwalifikacje i umiej^tnosci, 

6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o tresci: 
„1 .Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 
Danych Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" ul. Lesna 3, 58-560 Jelenia Gora, 
w celu wzi^cia udzialu w naborze na wolne stanowisko pracy - instruktor kulturalno-
oswiatowy" 
2. Podaj^ dane osobowe dobrowolnie i oswiadczam, ze s^ one zgodne z prawdq. 
3. Zapoznatem(-am) si^ z tresci^ klauzuli informacyjnej, w tym z informacjq o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dost^pu do tresci swoich 
danych i prawie ich poprawiania." 

11. Miejsce i termin zlozenia dokumentow: 

Wymagane dokumenty nalezy zlozyc osobiscie do dnia 31.05.2019 r. w Domu Pomocy Spolecznej 
„Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze ul. Lesna 3, pokoj nr 3 w godz. od 8°° do 15*"' lub przeslac na 
adres Domu z dopiskiem „Nab6r na stanowisko: instruktor kulturalno-oswiatowy" w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 31.05.2019 r. 



12. Warunki pracy 
1) praca w budynku Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze pol^czona z 

pracq w terenie w zakresie wykonywania czynnosci sluzbowych, 
2) bezposredni kontakt z osobami w podeszlym wieku, 
3) praca obejmuj^ca godziny popoludniowe, weekendy i swi^ta. 

13 . Informacje dodatkowe 

Informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona na stronie internetowej Domu Pomocy Spolecznej 
„Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze oraz wywieszona na tablicy ogloszen w jednostce. 

D Y R E , K T O K . 
Domu Pomocy Spot A „ P O G O D N A JBIEN' 

w Je en k Gorze 

Renata cfim elewska 

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

Jelenia Gora, 20 maj 2019 r. 


