
           Wadowice, dn. 26.02.2019 r 
 

 

Zastępca Kierownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wadowicach 

ogłasza nabór na 1 stanowisko:  
 

REHABILITANT 

zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia 

 

 

Wymagania niezbędne: 
 

 wykształcenie wyższe min. I stopnia (licencjat), uprawniające do wykonywania 

zawodu lub ukończona szkoła policealna i tytuł zawodowy technika,  

 pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, 

 

Wymagania dodatkowe: 
 

 znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2018 r, poz. 1508 z późn. zm.),  

 predyspozycje osobowościowe: empatia oraz zrozumienie dla problematyki 

związanej ze zdrowiem, cierpliwość i wyrozumiałość, sumienność, bezstronność, 

komunikatywność.  

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

 rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu, zgodnie z 

zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 

 współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- 

pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej 

aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznej usługi. 

 

Preferowane cechy osobowości kandydata: 
 

 umiejętność skutecznego komunikowania się, 

 empatia oraz zrozumienie dla problematyki związanej ze zdrowiem, 

 cierpliwość i wyrozumiałość 

 umiejętność organizowania pracy własnej, 

 umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, 

 samodzielność, zaangażowanie, 

 dyspozycyjność; 

 

Wymagane dokumenty: 
 

 podanie/list motywacyjny, 

 życiorys – CV, 

 kserokopie/skan dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectw, 

dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów) 

 inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 



 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych 

do celów rekrutacji, 

 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw 

publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie. 

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, 

sekretariat – pokój 20 – do dnia 06.03.2019 roku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub 

przesłać na adres: mops@wadowice.pl  

 

Inne informacje:  
 

 informacja o zakończeniu naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wadowicach, na stronie 

internetowej MOPS oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4 w Wadowicach. 

 

                                                                                                   Zastępca Kierownika  

       Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                 w Wadowicach 

 

                                   mgr Kamila Miarka-Smolec 


