
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu 
z siedzibą: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz  

ogłasza nabór na stanowisko: 
 

opiekun/terapeuta 

  
1. Główne zadania:  

  

        - zapewnienie dziennej opieki i bezpiecznego pobytu podopiecznym Dziennego Domu Seniora,  

        - realizacja usług opiekuńczych na rzecz uczestników,  

- organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych, aktywizujących i usprawniających w formie grupowej 

i indywidualnej,  

- udział  w  organizowaniu i  realizacji  wydarzeń kulturalno-oświatowych, imprez rekreacyjnych, 

sportowych i krajoznawczych dla podopiecznych,  

- prowadzenie bieżącej dokumentacji, związanej z realizowanymi zadaniami.  

  

2. Wymagania konieczne:  

  

- uprawnienia do prowadzenia terapii zajęciowej,   

- min. 2 lata doświadczenia w pracy z osobami niesamodzielnymi,  

- wykształcenie min. średnie,  

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,   

- bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,   

- umiejętność pracy w zespole,  

- komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,   

- wysoka kultura osobista,   

- praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint),   

- swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej,   

- niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw 

publicznych.  

  

3. Wymagane dokumenty:  

  

-  cv,  

-  list motywacyjny z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres mailowy),   

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie oraz posiadane kwalifikacje    

zawodowe,   

- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo    

popełnione umyślnie,   

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,   

-  oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości warunków przetwarzania danych osobowych  

(załącznik nr 1) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ramach rekrutacji (w tym w 

zakresie mojego CV) w celu wykorzystania w procesie rekrutacji/ w przyszłych procesach* prowadzonym 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu z siedzibą w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o dobrowolności zgody, możliwości i sposobie jej wycofania 

w każdej chwili, a także konsekwencjach wycofania zgody.  

  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, w terminie do                         

15 marca 2022 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Stowarzyszenia).   

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.   



Z osobami zakwalifikowanym zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.  

  

Dokumenty winny być dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko 

opiekun/terapeuta”.   


