
 

Puławy, 2021-04-20

W związku z realizacją projektu „Bezpieczna Przystań” finansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020

Prezes Spółdzielni Socjalnej "INICJATYWA" w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko Rehabilitanta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia  

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

 

Do zadań pracownika będzie należało między innymi:

• Rehabilitacja indywidualna i grupowa,

• prowadzenie zajęć usprawniających,

• prowadzenie niezbędnej dokumentacji i przestrzeganie obowiązujących procedur projektu.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne

• ukończenie studiów z zakresu fizjoterapii

•     minimum trzy letnie doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty

Wymagania dodatkowe

• Umiejętność pracy w zespole,

• Umiejętność prowadzenia zajęć grupowych,

• Kreatywność

• Umiejętności szybkiego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi,

• Wysoka kultura osobista,

• Dobra organizacja pracy,

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku. 

• wymiar czasu pracy ½ etatu, 

• budynek posiada windę. 

• w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 

6%.  

Wymagane dokumenty:  

• CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających 

kontakt, tj.: adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,  



• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie

MOPS w zakładce O nas – Praca w MOPS www.mops.pulawy.pl)
• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających

wykształcenie,

• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów o posiadanych

kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

(świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

• oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

praw publicznych,

• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania

rekrutacyjnego (wzór dostępny na stronie MOPS w zakładce O nas – Praca w MOPS 

www.mops.pulawy.pl).

 Inne dokumenty:

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy

zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie

pięciu najlepszych kandydatów. Oryginał do okazania przed zatrudnieniem;

Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem do celów związanych z rekrutacją można

dokonać w sekretariacie Spółdzielni Socjalnej Inicjatywa, ul Eustachiewicza 1.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.04.2021 r. do godz. 15.15 w Sekretariacie 

Spółdzielni Socjalnej Inicjatywa, ul. Eustachiewicza 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

„Nabór na wolne stanowisko Rehabilitanta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla osób 

doznających przemocy i w kryzysie w Puławach” oraz informacją o nadawcy.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 534 633 324 i 81 458 62 03

Umowa o pracę z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta na czas określony.

 

Uwaga:

1. W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających

w największym stopniu wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, spośród których

wybierze najlepszego kandydata,

2. o zakwalifikowaniu na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną powiadomieni

telefonicznie,

3. oferty, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane,

4. wymagane oświadczenia, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym

podpisem kandydata.

 

Stanowisko finansowane w ramach projektu „Bezpieczna Przystań” jest współfinansowane przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 


