Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWSKO :

MŁODSZY OPIEKUN
1. MINIMALNE WYMAGANIA:
• Wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie
zadań na stanowisku,
Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby, które:
• Posiadają wykształcenie policealne o specjalności: opiekun w domu pomocy społecznej lub
wyższe /I lub II stopnia/ o kierunku: nauka o rodzinie, opieka nad osobą starszą i
niepełnosprawną lub pokrewne przygotowujące do opieki nad osobami starszymi,
niepełnosprawnymi,
2. DODATKOWE WYMAGANIA:
• nastawienie na poszerzanie wiedzy oraz rozwój kompetencji,
• umiejętność pracy z ludźmi oraz reagowania na ich potrzeby,
• życzliwość, wrażliwość, cierpliwość, empatia,
• kultura osobista i poszanowanie godności i odmienności drugiego człowieka,
• książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
3. WARUNKI PRACY i PŁACY:
• wymiar czasu pracy: 1 etat ,
• praca ma charakter zmianowy, system 12 h, pierwsza umowa czas określony z możliwością
zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony ,
• wynagrodzenie 2400 zł brutto miesięcznie
4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKACH:
• pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i
higieny osobistej (mycie, kąpania, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmiana
bielizny osobistej i pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących
zaleconych przez lekarza bądź terapeutę),
• pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobista osób chorych i niesamodzielnych,
• aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego poprzez
mobilizowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego
zainteresowań,
• udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
• kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu
podopiecznego.
5. WYMAGANE DOKUMENTY:
• CV,
• list motywacyjny,
6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6, 31-222 Kraków ,
Email: dpskluzeka@dpskluzeka.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela p. Dorota Szkolak w godz.7.00-15.00 tel.12415-25-92 wew. 14

