
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko  

TRENERA ZAJĘCIOWEGO  

W DOMU SENIORA W SZCZAŃCU I W SMARDZEWIE 

Gmina Szczaniec jako realizator projektu „SZCZANIECKIE USŁUGI SPOŁECZNE”  

nr RPLB.07.05.00-08-0034/18 ogłasza nabór na wolne stanowisko TRENERA 

ZAJĘCIOWEGO W DOMU SENIORA W SZCZAŃCU I W SMARDZEWIE. 

Wymagania:  

a. wykształcenie średnie o kierunku terapeuty zajęciowego/ lub 

studia na kierunkach lub specjalnościach terapii zajęciowej,  

w dowodzie czego kandydat posiada tytuł licencjata/ lub 

szkołę policealną (publiczną lub niepubliczną posiadającą prawa szkoły publicznej), 

uzyskując tytuł technika zawodowego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe, 

b. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, 

c. odporność na stres, cierpliwość, 

d. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

Do zadań TRENERA ZAJĘCIOWEGO należeć będzie  rozwijanie zdolności manualnych i 

ruchowych Uczestników Projektu. 

TRENER ZAJĘCIOWY będzie: 

a) diagnozować warunki życia i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, 

społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych), 

 b) współuczestniczyć w opracowaniu i współtworzeniu indywidualnych programów 

rehabilitacji i pomocy ON oraz weryfikować program w oparciu o nowe dane,  

c) udzielać porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów,  

d) motywować do podjęcia rehabilitacji,  

e) prowadzić zajęcia ruchowe oraz zajęcia rozwijające zdolności manualne Uczestników 

Projektu 

Zakres odpowiedzialności:  

Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe 

wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych 

obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

 



 

Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1/2 etatu 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 01.09.2022r. – umowa o pracę  

Wymagane dokumenty (kserokopie winny być potwierdzone za zgodność  

z oryginałem):  

1. Życiorys (CV)  

2. List motywacyjny  

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  

4. Kopie świadectw pracy  

5. Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na 

wskazanym stanowisku.  

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru 

zawierające klauzulę:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

7. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności. 

 

Dodatkowe informacje: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie w Urzędzie Gminy Szczaniec,  

ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00 lub pocztą na adres: 

Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec z dopiskiem „Nabór na wolne 

stanowisko TRENERA ZAJĘCIOWEGO”. Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy. 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o 

terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 


