
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUN 

OSOBY STARSZEJ w Centrum Usług Społecznych przy ul. 1-go Maja 1 w ramach rekrutacji 

zewnętrznej. 

Forma zatrudnienia: 

umowa o pracę. 

 
Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin-pokój 47 w godz.: pn 7.30-17.00, wt-pt 7.30-15.30. 

Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer: 32 296 21 31, 32 296 21 34 lub pisząc 
na adres: kadry@mops.bedzin.pl 

 
Wymagania niezbędne: 

• posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, 
asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun 
kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub doświadczenie w realizacji usług 
opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli 
opiekuna faktycznego oraz odbycie minimum 80-godzinnego szkolenia z zakresu 
realizowanej usługi w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy premedycznej; 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

• niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

       
Zakres zadań opiekuna: 

• aktywne włączanie się i wzmacnianie profesjonalnych działań w zakresie realizacji 
indywidualnego planu pracy i pomocy osobie korzystającej z usług na podstawie planu 
stworzonego i opartego na wiedzy, doświadczeniu, dobrych praktykach oraz kreatywnym 
podejściu opiekuna do swoich zadań; 

• animacja kontaktów osoby korzystającej z usług z otoczeniem. Podejmowanie i inicjowanie 
aktywności i czynności i inicjowanie aktywności wspomagających utrzymywanie i rozwijanie 
kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług.  
Podejmowanie działań ukierunkowanych na budowanie sieci wsparcia dla osoby 
korzystającej z usług tj. czynności wspomagających uczestnictwo w życiu społeczności 
lokalnej w tym asystowanie w kreowaniu tego życia; 

• wsparcie w zaspokajaniu codziennych czynności życiowych takich jak pomoc/asysta 
w spożywaniu posiłków, pomoc w poruszaniu się,  monitoring czystości w zakresie szeroko 
rozumianej higieny osobistej osoby korzystającej z usług a także analiza źródeł problemów 
podopiecznego w tej sferze. Opieka higieniczna z uwzględnieniem czynności higieniczno-
pielęgnacyjnch; 

• asysta/pomoc w załatwianiu tak zwanych spraw urzędowych w tym monitoring dostępu do 
świadczeń zdrowotnych koniecznych dla osoby korzystającej  z usług; 

• kreatywne działanie mające na celu aktywne zagospodarowanie czasu wolnego osoby 
korzystającej z usług w tym mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu 
wolnego oraz rozwijania zainteresowań; 

• asysta/pomoc w racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu budżetem domowym osoby 
korzystającej z usług; 

• profesjonalne udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia osoby 
korzystającej z usług. 



  
Wymagania dodatkowe : 

• wiodące cechy charakteru, takie jak: empatia, wyrozumiałość, odpowiedzialność, 
cierpliwość, uczciwość, wrażliwość; 

• zrównoważenie emocjonalne; 

• komunikatywność; 

• zaangażowanie; 

• umiejętność pracy w zespole; 

• łatwość nawiązywania kontaktów; 

• umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, 

• kreatywność. 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających: 

• CV; 

• biogram; 

• list motywacyjny; 

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia; 

• Kopie świadectw pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach, dokumenty 
potwierdzające posiadanie doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym 
zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego; 

• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków; 

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw 
publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; 

• klauzulę o treści "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą 
z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 98/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty 
aplikacyjne kandydatów zostaną zniszczone. 


