
       Węgrów, dnia 21.01.2020r. 

 

 

OGŁOSZENIE NABORU 

NA STANOWISKO: OPIEKUN-ANIMATOR 

 w DZIENNYM DOMU "Senior +" w WĘGROWIE 

 

Kierownik Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie ogłasza nabór na stanowisko  

opiekun-animator w Dziennym Domu "Senior +" w Węgrowie 

   

I.  Stanowisko pracy: opiekun-animator w Dziennym Domu „Senior+” 

1. Wymiar etatu: 1 etat 

2. Miejsce wykonywania pracy - Węgrów, ul. Żeromskiego 4a 

II. Wymagania niezbędne:  

1. Wykształcenie: 

- wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca 

socjalna 

- średnie oraz udokumentowane posiadanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie 

terapii zajęciowej potwierdzone dyplomami, świadectwami kwalifikacyjnymi itp. 

dokumentami. 

2. posiadanie obywatelstwa polskiego, 

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

5. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.  

III. Wymagania dodatkowe:  

1. zdolności manualne i plastyczne, artystyczne,  

2. mile widziane zdolności: wokalne, teatralne, gra na instrumentach, 

3. umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej 

dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników, 

4. obsługa komputera 

5. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,  



6. bardzo dobra organizacja pracy własnej, 

7. wysokie poczucie odpowiedzialności,  

8. sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania, 

9. empatia, zaangażowanie, asertywność, 

10. umiejętność radzenia sobie ze stresem.,  

11. rzetelność, systematyczność,  

12. umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych,  

13. gotowość do podnoszenia kwalifikacji, 

14. kreatywność, elastyczność w działaniu, 

15. umiejętność słuchania, 

16. wysoka kultura osobista, 

17. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami. 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

- prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć aktywizująco-usprawniających dla  

uczestników Dziennego Domu „Senior +” uwzględniając ich zainteresowania i możliwości, z 

wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak: arteterapia, zajęcia rekreacyjne, 

artystyczne, gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie 

orientacji i pomysłowość, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z seniorami, 

- motywowanie uczestników do czynnego udziału w zajęciach, szczególnie uczestników 

mniej aktywnych, 

- przygotowywanie z seniorami spotkań okolicznościowych z wiązanych z ważnymi 

rocznicami i świętami, 

- inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu imprez okazjonalnych, uroczystości czy 

wycieczek , w tym wyjść do kina czy na basen itp. . 

 - określanie stanu psychofizycznego, potrzeb i problemów w celu ustalenia ich zdolności do 

samodzielnych działań,  

- opracowywanie projektu alternatywnych działań terapeutycznych w indywidualnych 

przypadkach, 

 - tworzenie klimatu i atmosfery pracy twórczej w grupie uczestników, 

 - promowanie zdrowego stylu życia w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej oraz 

kontaktów interpersonalnych,  

- prowadzenie dokumentacji pracy ( w tym: dzienników terapii),  

- dbanie o własny rozwój zawodowy i osobisty oraz wdrażanie zdobytej wiedzy naukowej z 

różnych dziedzin do praktyki zawodowej, 



 - współpraca ze specjalistami różnych dziedzin oraz rodziną uczestnika Dziennego Domu 

"Senior+",  

- dokonywanie okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny 

wniosków,  

- inne zadania zlecone przez Kierownika placówki.  

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 1. List motywacyjny, 

 2. Życiorys CV, 

 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,  

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz 

przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia szkoły/studiów, kopie świadectw 

pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach), 

 5. oświadczenia podpisane własnoręcznie:  

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych,  

- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.  

VI. Informacja o metodach i technikach naboru:  

1. Weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji,  

2. Rozmowa kwalifikacyjna z osobami spełniającymi wymagania formalne.  

VII. Termin i miejsce składania ofert: Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekun-animator w Dziennym Domu Senior 

+”– należy złożyć osobiście w sekretariacie CPS lub przesłać na adres Centrum Pomocy 

Społecznej w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów do dnia 27.01.2020 roku do 

godziny 14.00 (decyduje data wpływu do siedziby CPS).  

VIII. Inne informacje:  

1.  Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu 

o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane.  

 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

3. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia 

wyników naboru podlegają zniszczeniu. 



 

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z naborem na wolne 

stanowisko w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie.  

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 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).  

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania 

wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ul. 

Gdańska 69, 07-100 Węgrów, tel. 25 792 20 57.  

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: wegrow@twoj-abi.pl  

3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko terapeuty zajęciowego 

w Domu Dziennego Senior+.  

4. Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko 

opiekun-animator w Domu Dziennego Senior+.  

Uprawnienia:  

1. Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a 

także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres 

kontaktowy administratora danych, podany powyżej, 

2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

mailto:wegrow@twoj-abi.pl

