
DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLSZTYNIE 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY 
 

W DOMU DZIENNEGO POBYTU W WOLSZTYNIE 
 
 
 
 

Stanowisko Wymagane 
wykształcenie 

i staż pracy 
 

Warunki pracy Wymagane dokumenty aplikacyjne 
 

Zakres czynności 

 
Opiekun 

 
1/ wykształcenie wyższe lub średnie  
 
2 / preferowane wykształcenie :  
a/  wyższe  w zakresie : 
pedagogika terapeutyczna, terapia 
zajęciowa, gerontopedagogika lub 
pokrewne  
b/ średnie o kierunku terapia zajęciowa 
 
3/ co najmniej 3 letni staż pracy 
 

 
umowa o pracę  
2 etaty 

 
1/  list motywacyjny, 
2/  CV, 
3/ kwestionariusz osobowy, 
4/kserokopie dokumentów potwierdzających 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
5/ kserokopie świadectw pracy dokumentujących 
posiadany staż pracy, 
6/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające 
na wykonywanie pracy na danym stanowisku, 
7/ koncepcja pracy na stanowisku 
 
 

 
Prowadzenie indywidualnej i grupowej 
terapii z mieszkańcami Domu z 
uwzględnieniem różnych metod 
terapeutycznych jak : ergoterapia, 
arteterapia,biblioterapia,muzykoterapia, 
zajęcia rekreacyjne, gry i zabawy 
mające na celu poprawę sprawności 
psychofizycznej. 
 

 
Fizjoterapeuta 

 
1/ wykształcenie wyższe o kierunku  
fizjoterapeuta 
 
2/ co najmniej 3 letni staż pracy 
 

 
umowa o pracę 
1 etat 

 
1/  list motywacyjny, 
2/  CV, 
3/ kwestionariusz osobowy, 
4/kserokopie dokumentów potwierdzających 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
5/ kserokopie świadectw pracy dokumentujących 
posiadany staż pracy, 
6/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające 
na wykonywanie pracy na danym stanowisku, 
7/ koncepcja pracy na stanowisku 
 
 
 

 
Prowadzenie rehabilitacji ruchowej i 
zajęć sportowo - rekreacyjnych. 



 
Pielęgniarka 

 
1/ wykształcenie : 
- tytuł magistra na kierunku  
   pielęgniarstwo lub 
-  licencjat pielęgniarstwa lub  
- średnie medyczne w zawodzie  
   pielęgniarka 
 
2/ co najmniej 3 letni staż pracy 
 
 

 
umowa zlecenia 
8 godzin tygodniowo 
 

 
1/  list motywacyjny, 
2/  CV, 
3/ kwestionariusz osobowy, 
4/kserokopie dokumentów potwierdzających 
wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, 
5/ kserokopie świadectw pracy dokumentujących 
posiadany staż pracy, 
6/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające 
na wykonywanie pracy na danym stanowisku, 
7/ koncepcja pracy na stanowisku 
 

 
Sprawowanie opieki  na osobami w 
Domu, prowadzenie zajęć dotyczących 
higieny osobistej, działania na rzecz 
edukacji i profilaktyki zdrowotnej, 
obsługa sprzętu medycznego np. 
ciśnieniomierz, gleukometr. 

 
Sprzątaczka 

 
1/ wykształcenie zasadnicze zawodowe 
 
2/ co najmniej 5 letni staż pracy 

 
umowa o pracę   
1 etat 
 
 

 
1/  list motywacyjny, 
2/  CV, 
3/ kwestionariusz osobowy, 
4/kserokopie dokumentów potwierdzających 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
5/ kserokopie świadectw pracy dokumentujących 
posiadany staż pracy, 
6/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające 
na wykonywanie pracy na danym stanowisku 
 

 
Utrzymanie czystości w 
pomieszczeniach budynku. 

 
Robotnik 
gospodarczy 

 
1/ wykształcenie zasadnicze zawodowe 
 
2/ co najmniej 5 letni staż pracy 

 
umowa o pracę w 
systemie zadaniowym 
½  etatu 
lub umowa zlecenia 
 

 
1/  list motywacyjny, 
2/  CV, 
3/ kwestionariusz osobowy, 
4/kserokopie dokumentów potwierdzających 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
5/ kserokopie świadectw pracy dokumentujących 
posiadany staż pracy, 
6/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające 
na wykonywanie pracy na danym stanowisku 
 

 
Dbanie o stan techniczny wyposażenia 
budynku  i terenu , który do niego 
przylega. 

Wymagane dokumenty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia : 
- 23 lutego do godz.14.00 - dotyczy naboru na stanowisko sprzątaczka i robotnik gospodarczy,   
- 28 lutego do godz.14.00 - dotyczy naboru na stanowisko opiekun, fizjoterapeuta i pielęgniarka. 
Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 47, w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem na jakie stanowisko 
składana jest aplikacja.  
Osoby do kontaktu : Pani Sylwia Kusior i Pani Arleta Sobczak – tel. 683843376. 

 


