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Dyrektor 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach  

ogłasza nabór na stanowisko  

pedagoga/ terapeuta zajęciowy/ asystent osoby niepełnosprawnej 

 

Wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie  wyższe  kierunkowe: pedagogika terapeutyczna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, 

terapia zajęciowe, oligofrenopedagogika lub ukończona szkoła  policealna  terapeuta zajęciowy.  

2. co najmniej 3 miesięczne doświadczenie pracy z osobami zaburzonymi psychicznie, 

3. umiejętności i zdolności manualne, 

4. odporność na stres, 

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. znajomość przepisów z zakresu  

- pomocy społecznej 

- ochrony zdrowia psychicznego 

- rozporządzenie MPiPS w sprawie  środowiskowych domów samopomocy,  

2. akceptowanie i umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z autyzmem z pełnym 

poszanowaniem ich godności, 

3. umiejętność pracy w zespole, 

4. umiejętność organizowania pracy i podejmowania decyzji. 

5. samodzielność, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność, 

6. kreatywność, elastyczność w działaniu, 

7. obsługa komputera i urządzeń biurowych, 

 

Zakres wykonywanych zadań: 

1. praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i osobami z autyzmem, 

2. planowanie form zajęć wspierająco – aktywizujących takich jak : treningi, zajęcia terapeutyczne, 

warsztatowe dla uczestników Domu, 

3. motywowanie uczestników do udziału w terapii indywidualnej i grupowej,  

4. prowadzenie zajęć rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, zajęć  w pracowni stolarskiej 

5. Prowadzenie zajęć w pracowni  kulinarnej i gospodarstwa domowego 

6. opracowywanie planów i celów oddziaływań psychopedagogicznych dostosowanych do stanu zdrowia 

psychicznego, problemów i potrzeb uczestników , a także członkami zespołu wspierająco – aktywizującego 

i przełożonym oraz rodzinami Uczestników 

7. prowadzenie dokumentacji terapeutycznej, 

8. Rejestrowanie informacji o osobach poddanych wsparciu, procesie realizacji działań  wspierająco – 

aktywizujących w tym terapeutycznych podejmowanych wobec uczestników, 

9. utrzymywanie stałej współpracy ze specjalistami różnych nauk, terapeutami oraz instytucjami na rzecz 

ochrony zdrowia człowieka, a także człon 

10. korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności  zawodowych  
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Wymagane dokumenty :  

1. List motywacyjny, 

2. CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej, 

3. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

4. kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy), 

5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, umiejętności  i uprawnienia (kursy, 

szkolenia) jeśli kandydat posiada, 

6. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, 

7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 

publicznych,  

8. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślnie przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

9. oświadczenie kandydata: 

10.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz 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). 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w Środowiskowym domu Samopomocy w Siedlcach  w zamkniętej kopercie do dnia 

31 stycznia 2019  z dopiskiem „Nabór na stanowisko terapeuta zajęciowy – pedagog – asystent osoby 

niepełnosprawnej”. 

Aplikacje można składać : 

-  osobiście w siedzibie placówki ŚDS w Siedlcach ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/5 

- za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

 

 

/-/ Magdalena Grudzień – Soszyńska  

Dyrektor 

 

 


