
 

 „LUS" - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim 

OGŁOSZENIE  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy 

opiekunka środowiskowa/ opiekun/ ka zatrudniona w GOPS 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgów w związku z 

realizacją projektu „LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim 

Wymiar czasu pracy: 40 godz. miesięcznie, umowa zlecenie. Liczba stanowisk - l 
Umowa na czas określony: na okres 17 miesięcy - od daty podpisania umowy na realizację 
projektu (marzec 2017). 
Ogólny zakres wykonywanych czynności: 
-czynności higieniczno -pielęgnacyjne, 
-czynności gospodarcze, 
-czynności opiekuńcze, 
-umiejętność przygotowania posiłków 
-prowadzenie niezbędnej dokumentacji. 
Wymagania: 
-posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej, 
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej, 
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
-nieposzlakowana opinia 
Wymagania dodatkowe: 
-umiejętność organizacji pracy własnej, 
-samodzielność, sumienność, obowiązkowość, 
-odpowiedzialność, 
-dyspozycyjność, 
-łatwość w nawiązywania kontaktów, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole 
Wymagane dokumenty: 
-CV wraz z zapisem o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
-kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie 
-oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z 
pełni praw publicznych 
-oświadczenie o niekaralności 
Termin składania dokumentów: 
Do 1 marca 2017r. do godz. 12.00. 
Miejsce składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty naleŜy złoŜyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Konińska 
8, 62- 586 Rzgów 
Dodatkowe informacje: 
Ogłoszenie o naborze moŜe zostać w kaŜdym momencie odwołane przez Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie bez podania przyczyny. Z uwagi na 
specyfikę wykonywanych usług moŜe ostatecznie nie wyłonić Ŝadnego kandydata do 
wykonywania usług. 

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie po wyŜej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
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Oferty odrzucone moŜna odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka, przez 
okres 3 miesięcy. 

Po upływie powyŜszego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone. 
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa 

kwalifikacyjna   o   której   kandydaci   zostaną   powiadomieni   telefonicznie.   Dodatkowe 
informacje moŜna uzyskać pod numerem telefonu (63) 24- 19- 591. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.gminarzgow.pl (zakładka 
BIP) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Rzgowie i GOPS w Rzgowie. 

Kierownik GOPS  
/-/ Sylwia Pawlicka  

Rzgów, dnia 15.02.2017 r. 

 


