Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej w Morikach
ul. Wyzwolenia l2
l9 - 100 Monki
O$asza nab6r na wolne stanowisko pracy
1. Wymagane lnualifi

.
.
.

-technik fizjoterapii -w wymiarze ll4 etatt

kacje:

wyksztalcenie Srednie lub wyZsze w zawodzie fizjoterapeuta,
stan zdrowia pozwalaj4cy na zatrudnienie na stanowisku technika fzjoterapii,
p6hoczny sta2 pracy z osobami zzaburzeniami psychicznymi.

2. Wymagania dodatkowe:
umieiQtno66 pracy w zespole,

.
.

do6wiadczenie w pracy z osobami niepelnosprawnymi,

3. Zakres rvykonywanych zadari na stanowisku:
prowadzenie zajEc ruchowych dla uczestnikOw SOS w Morikach,
prowadzenie dokumentacji przewidzianej dla tego stanowiska,

o
r

4.

Warunki pracy na stanowisku:

. umowa O pra0Q,
. wymiar Yt etatu- l0 godzin tygodniowo,
. w miesi4cu poprzedzajqcym date upublicznienia

ogloszenia wska2nik zatrudnienia os6b

niepetnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
oraz zaffudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosi 7%.

i

spolecznej

5. Wymagane dokumenty:

.
.
.
.
.
.

kwestionariuszosobowy,
zyciorys zawodowy (CV),
list motywacyjny,
kserokopia dyplomu potwierdzaiqcego wyksztalcenie,
kserokopie Swiadectw pracy i innych dokument6w potwierdzajqcych doSwiadczenie zawodowe,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach iumieigtno6ciach,

Wymagane dokumenty ofertowe powinny by6 opatrzone klauzul4:

Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla pohzeb
niezbEdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw4 zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych

(tj. Dz. lJ. z 2014 r. poz. ll82 z p61n. zm.) oraz ustaw4 z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorz4dowych (tj.

Dz.U. 22014 r. poz.

1202 z p62n' zm.).

Oferty na wolne stanowisko naleay sklada6 w zamknigtych kopertach z dopiskiem: "Nab6r na
stanowisko technika fizjoterapii" :
osobi6cie w siedzibie MOPS w Morikach, ul. Wyzwolenia 12 (sekretariat)

-

zapo6rednictwem poczty na adres j.w.
w terminie od 10.08.015 r. do dnia 21.08.2015 roku do godziny 15:00
Oferty, kt6re wplyn4 do MOPS w Mofkach po wyZej okre6lonym terminie nie bedq rozpatrywane.

w*Wry'nka*
Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Mofkach (www.um-monki.pl) oraz na stronie MOPS w Morikach
(www.mops-monki.pl) i na tablicy informacyjnej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Mofkach prry
ul. Wyzwolenia 12.

