
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu  
Poszukuje osoby na stanowisko 

INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ  

W DZIENNYM DOMU SENIORA 

(umowa w celu zastępstwa  nieobecnego pracownika) 

 

Nazwa stanowiska pracy - instruktor terapii zajęciowej 

Wymiar czasu pracy – 1/1 (pełny etat) 

 

1. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE: 

1) obywatelstwo polskie,  

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego, 

4) nieposzlakowana opinia, 

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

 

2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:   

1) ukończenie szkoły policealnej (publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach 

szkoły  publicznej), z uzyskanym tytułem zawodowym terapeuta zajęciowy bądź 

uzyskanym tytułem zawodowym w zawodzie instruktor terapii zajęciowej lub 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta 

zajęciowy lub 

2) studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa obejmujących co 

najmniej 3000 godzin kształcenia w tym 2000 godzin w grupie treści 

podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii  

i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu licencjata lub 

3) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie instruktor terapii 

zajęciowej. 

 

3. WYMAGANIA DODATKOWE: 

 

1) znajomość  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1876 z późn. zm.), 

2) znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz.1282.), 

3) predyspozycje osobowościowe (empatia, odporność na stres, kreatywność, wysoka 

kultura osobista, cierpliwość, odpowiedzialność) do pracy z seniorami, 

4) umiejętność pracy w zespole, umiejętności manualne,  

5) znajomość obsługi komputera  (tworzenie prezentacji, obsługa internetu, znajomość 

pakietu MS Office itp.). 

 



 

4. ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU: 

1) planowanie miesięcznych zajęć grupowych z uczestnikami Dziennego Domu  

Seniora, 

2) przygotowanie planów indywidualnego wsparcia uwzględniającego potrzeby se-

niorów,   

3) prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym dziennika zajęć, 

4) przygotowanie dokumentów do archiwizacji, 

5) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom DDS podczas zajęć, na ze-

wnątrz budynku oraz podczas zajęć prowadzonych w formie wyjazdowej np. wy-

cieczek, 

6)  prowadzenie zajęć indywidualnych i  grupowych dostosowanych do indywidual-

nych możliwości uczestników, 

7) inicjowanie działań integrujących uczestników z lokalną społecznością, 

8) podejmowanie działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć, 

9) współpraca z rodziną uczestnika przy ustalaniu indywidualnego wsparcia, 

10) współpraca z pracownikami socjalnymi, 

11) dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Dziennym Domu Se-

niora  oraz o ład i porządek w  miejscu pracy.  

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

1) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy wraz z oświadczeniami – do pobrania na 

stronie http://www.mopswagrowiec.naszbip.pl/  oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Wągrowcu, po uprzednim zgłoszeniu pod nr tel. 67 268 09 88, 

2) podpisany własnoręcznie życiorys (CV), 

3) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, 

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończenie kursów i szkoleń, 

5) dokumenty potwierdzające dotychczasowy staż pracy (kopie świadectw pracy lub za-

świadczenia o zatrudnieniu (tylko w przypadku trwania obecnego stosunku pracy), za-

świadczenia o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego. 

 

5. TERMINY: 

Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej  kopercie z dopiskiem: „Kandydat na 

instruktora terapii zajęciowej” (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do 

korespondencji) w terminie do dnia 28 lipca 2021 r. (do godziny 14:00). 

Sposób doręczenia: 

a) drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. 

Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, 

b) osobiście, do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c w Wągrowcu. 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

Szczegółowych informacji dot. składania dokumentów można uzyskać pod nr 

telefonu: 67 268 09 88. 

 

 

http://www.mopswagrowiec.naszbip.pl/


 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu zastrzega sobie prawo 

odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.  

Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu, zostaną powiadomione  

telefonicznie o terminie, miejscu i sposobie wyłonienia kandydata do pracy. 

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony w celu 

zastępstwa nieobecnego pracownika w wymiarze pełnego etatu. 

Planowany termin zatrudnienia: sierpień/wrzesień  2021 r. na okres około 18. miesięcy  

(w zależności od czasu nieobecności zastępowanego pracownika). 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia o naborze w rozumieniu ustawy z dnia 

21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).  

Zgodnie z art. 12 ust. 2 i art. 16 ust. 1 tej ustawy zatrudnienie osoby na zastępstwo  

w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego nie 

wymaga przeprowadzenia naboru. 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:  

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c,  

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Wągrowcu jest Pan Krzysztof  Pukaczewski, adres e-mail: iod@mops.wagrowiec.eu  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu poszukiwania osoby na 

stanowisko instruktora terapii zajęciowej (umowa na zastępstwo). 

4) Dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni – 

licząc od dnia wyboru kandydata do zatrudnienia na stanowisko Instruktora terapii za-

jęciowej, po czym zostaną zniszczone. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarza-

nie swoich danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia swojej oferty do zatrudnienia 

na stanowisko określone w ogłoszeniu,  

6) Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

swoich danych osobowych,  

7) Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 

8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych, 

9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pa-

ni/Pana danych osobowych w innym celu, niż określony w pkt 3. 

 

Wągrowiec, dnia 14 lipca 2021 r. 

 

    KIEROWNIK 

       Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                           /-/ Grzegorz Tomaszewski 

 

mailto:iod@mops.wagrowiec.eu

