
 

OGŁOSZENIE 

Z DNIA 28.12.2021 r.  

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 

Osoba/firma prowadząca zajęcia rehabilitacyjno – sportowe dla podopiecznych Klubu Senior+ 

w Makowie Mazowieckim 

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 

Nabór prowadzony jest w ramach działalności Klubu Senior+, zlokalizowany przy ulicy Stanisława Moniuszki 

6A w Makowie Mazowieckim. 

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

 

Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Makowie Mazowieckim, ulica Stanisława Moniuszki 6A. 

 

Praca z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, współpraca z kierownikiem Klubu i Kierownikiem oraz 

pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. Prowadzenie zajęć 

grupowych i indywidualnych dla 30 osób z Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim. Zakres zajęć obejmuje: 

a. Prowadzenie zajęć grupowych z seniorami; 

b. Opracowanie indywidualnych planów rehabilitacji dla każdego uczestnika; 

c. Prowadzenie ćwiczeń indywidualnych z uczestnikami; 

d. Udzielanie porad dotyczących rehabilitacji różnych rodzajów schorzeń; 

e. Wykonywanie usługi zgodnie z zasadami sztuki i etyki zawodowej; 

f. Odpowiedzialność za sprzęt, który jest używany podczas zajęć; 

g. Bieżące wypełnianie dokumentacji związanej z realizacją wsparcia; 

h. Prowadzenie dziennika zajęć. 

 

Okres zatrudnienia: od stycznia 2022 roku 

 

Podstawa zatrudnienia: umowa cywilnoprawna/ zlecenie/ 6 godzin tygodniowo. 

 

2. Wymagania niezbędne: 

a. posiadanie obywatelstwa polskiego, 

b. wykształcenie wyższe kierunkowe (rehabilitacja, fizjoterapia), potwierdzone kopiami 

dyplomów, zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursów, szkoleń itp., 

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

d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku. 

3. Wymagania dodatkowe: 
a. co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w wymiarze miesięcznym 



odpowiadającym co najmniej 1 etatowi za każdy miesiąc w przedmiotowym okresie, 

potwierdzone stosownymi dokumentami m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, 

umów cywilnoprawnych, referencji, listów polecających, itp., 

b. znajomość zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

c. posiadanie umiejętności z zakresu opieki i pielęgnacji ciała osób wymagających opieki, 

d. odpowiedzialność i sumienność 

e. umiejętność sprawnej organizacji pracy, 

f. swoboda komunikowania się w mowie i piśmie 

g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi, 

h. wysoka kultura osobista, 

i. wrażliwość i empatia. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

a. Życiorys- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, list motywacyjny, 
b. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru załącznik nr 1 do 

ogłoszenia, 

c. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

d. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż - świadectwa pracy, 

e. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i 

umiejętnościach, np.: opinie, referencje, szkolenia, 

f. Oświadczenie o niekaralności, 

g. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji, 

Wymagane dokumenty (list motywacyjny oraz CV) powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. Hit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". 

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Makowie Mazowieckim ul. Polna 1, 06-200 Maków Mazowiecki, w kopercie z dopiskiem: „Nabór 

na stanowisko Rehabilitant Klubu Senior+" w terminie do dnia 04.01.2022 r. 

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy 

spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie 

ogłoszona na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

w terminie do 7 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej. 

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

Barbara Brzostek 
Kierownik MOPS 

w Makowie Mazowieckim 


