OGŁOSZENIE O NABORZE
KIEROWNIK OŚRODKA INTEGRACJI I REHABILITACJI W ŚWIECIU
ul. Św. Wincentego 3
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY :

STANOWISKO: FIZJOTERAPEUTA
FORMA ZATRUDNIENIA: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo) od 01 czerwca 2016 r.
MIEJSCE PRACY: Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu ul. Św. Wincentego 3
CZAS PRACY: w godzinach od 8.00 do 16.00
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Wykształcenie: wyższe
- kierunek fizjoterapia, rehabilitacja,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Minimum 6 miesięczny staż pracy z dziećmi (niemowlęta, małe dzieci) również dzieci
z niepełnosprawnością,
2. Zaangażowanie, otwartość, samodzielność,
3. Umiejętność pracy w zespole,
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. Prowadzenie indywidualnej rehabilitacji u niemowląt, małych dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością,
2. Ocena sfery ruchowej dziecka,
3. Obserwacja i ocena postępów dziecka,
4. Instruowanie rodziców lub opiekunów dziecka, jak kontynuować terapię
w warunkach domowych,
5. Prowadzenie dokumentacji swojej pracy,
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Życiorys/ CV/
2. List motywacyjny
3. Kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
4. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
5. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach
i przebiegu pracy zawodowej, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik),
Druk kwestionariusza osobowego można odebrać w sekretariacie OIiR lub
wydrukować załącznik.
Dokumenty tj. CV i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182
z późn. zmian.) i podpisane.

SKŁADANIE OFERT I PROCES REKRUTACJI:
1. Wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko –
Fizjoterapeuta” należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Integracji
i Rehabilitacji w Świeciu lub przesłać listownie, w terminie do dnia 18.05.2016r.
do godziny 16:00, na adres:
Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu
ul. Św. Wincentego 3, 86-100 Świecie
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, bądź nie zawierające
wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru
będzie umieszczona na stronie internetowej OIiR www.oiir-swiecie.eu, stronie
www.bip.um-swiecie.pl oraz tablicy ogłoszeń OIiR.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
I etap- sprawdzenie przez Komisję Konkursową ofert wszystkich kandydatów pod
względem formalnym i wybór najlepszych kandydatów spełniających wymagania
niezbędne oraz dodatkowe.
II etap – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
Zastrzegamy kontakt tylko z wybranymi osobami. Oferty odrzucone zostaną
komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
52 33 10 007 lub 665600652

Kierownik
Ośrodka Integracji i Rehabilitacji
Ewelina Janiszewska

Świecie, dnia 5 maja 2016 r.

