
:)om Pomocy Społecznej 

„ZŁOTA JE5IEr:1" 
47-400 Raclbórz, ul. Grzonkl 1 
I. 32/41531 36. tel. /fax 32 415 20 01 

SK 111.5.2021 Racibórz, dnia 26.11. 2021 r. 

OGŁOSZENIE 

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" 47-400 Racibórz ul. Grzonki 1 

ogłasza nabór 

na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze 

Kierownik zespołu opiekuńczego 

Wymagania niezbędne: 

a) określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, 

b) wykształcenie wyższe, 

c) staż pracy: minimum 5- letni staż pracy bądź wykonywanie przez co najmniej 3 lata 
działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku. 

Wymagania dodatkowe: 
a) znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, 

ochrony danych osobowych, kodeksu pracy, 
b) doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej w tym na stanowiskach 

kierowniczych, 
c) umiejętność obsługi komputera, 
d) doświadczenie w pracy zespołowej oraz w kierowaniu zespołami pracowniczymi, 
e) doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a) kierowanie pracą zespołu opiekuńczego, 
b) zapewnienie właściwej opieki socjalnej, bytowej i terapeutycznej mieszkańcom 

Domu, w szczególności poprzez: 
• tworzenie optymalnych warunków do realizacji potrzeb życiowych mieszkańców, 

• organizowanie właściwej opieki nad mieszkańcami z uwzględnieniem oddziaływań 
socjalno-terapeutycznych oraz terapii zajęciowej, 

• utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami mieszkańców oraz ich bliskimi, 
• aktywne uczestnictwo w tworzeniu i realizowaniu planów wsparcia dla 

mieszkańców, 

• właściwe organizowanie życia mieszkańców Domu z poszanowaniem praw i 
godności, 

• rozpoznawanie sytuacji problematycznych mieszkańców i udzielenie im wsparcia, 
• umożliwianie korzystania mieszkańcom z przysługujących uprawnień do 

świadczeń zdrowotnych poprzez współpracę z odpowiednimi placówkami służby 

zdrowia, 
• przyjmowanie nowych mieszkańców i zapewnienie optymalnych warunków 

ułatwiających adaptację. 

c) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej mieszkańców w zakresie 
świadczonej opieki; 

d) sporządzanie harmonogramów pracy zgodnie ze stosownymi przepisami oraz 
organizowanie pracy podległego personelu, sprawowanie nadzoru nad 
wykonywanymi czynnościami; 

e) zabezpieczenie możliwości korzystania przez mieszkańców z usług lekarza 
pierwszego kontaktu — według potrzeb; 

f) współpraca z lekarzem i dietetykiem w zakresie sporządzania jadłospisów; 

g) współpraca z działem księgowości w zakresie wymaganym do kierowania zespołem; 



h) kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców i mieszkańców do 
personelu; 

i) aktywny udział w działaniach na rzecz poprawy warunków bytowych i podnoszenia 
standardu Domu. 

Warunki pracy: 
a) wymiar czasu pracy — pełny etat, 
b) miejsce pracy — Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu ul. Grzonki 1, 
c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia 

służby przygotowawczej - w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę 

na stanowisku urzędniczym, zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych, 

d) termin rozpoczęcia pracy — po zakończeniu naboru. 
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w DPS „Złota Jesień", w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , był niższy niż 6 %. 
Wymagane dokumenty: 
- list motywacyjny, 
- życiorys — (CV), 
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

- kserokopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających staż pracy lub kopie 
dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej, 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny w BIP oraz 
w kadrach DPS „Złota Jesień") 

- kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach 
i umiejętnościach, 

- podpisane oświadczenia (dostępne w BIP oraz w kadrach DPS „Złota Jesień") 

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Miejsce i termin składania dokumentów: 
- osobiście w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" 47-400 Racibórz ul. Grzonki 1, 
- pocztą na adres Domu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Zespołu 

Opiekuńczego" : Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" 47-400 Racibórz ul. Grzonki 1 
w terminie do dnia 08.12.2021 r. do godziny 14°°. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń w DPS „Złota Jesień". 

Inne informacje: 
- dokumenty, które wpłyną do DPS „Złota Jesień" po wyżej wymienionym terminie nie będą 

rozpatrywane, 
- w ramach naboru zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, o terminie tych 

rozmów kandydaci będą informowani telefonicznie, 
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz formularz 
oświadczeń można pobrać na stronie 

http://www.bip.powiatraciborski.pl/dps/regulaminy.html 

DYREKTOR 
Domu o y Społecznej 

"Złota Je " w Raciborzu 

Małgorzata Krawczyńska 


