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Ogłoszenie o naborze osoby do świadczenia usług opiekuńczych 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osoby do 

wykonywania usług opiekuńczych, która zostanie zatrudniona na umowę zlecenie – zgodnie                              

z zapotrzebowaniem wynikającym ze środowiska tj. zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem 

klienta. 

  

Wymagania niezbędne: 

 

1. obywatelstwo polskie, 

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

  

Wymagania dodatkowe:  

 

1. umiejętność skutecznego komunikowania się, 

2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego, 

3. samodzielność, 

4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

5. doświadczenie w pracy opiekuna/opiekunki osoby starszej, chorej lub 

niepełnosprawnej. 

   

Ogólny zakres wykonywania czynności: 

 

W toku codziennego kontaktu z chorym osoba wykonująca usługi opiekuńcze będzie 

zaspakaja podstawowe potrzeby życiowe, do których m. in. będzie należało: 

 

a) kupowanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego 

artykułów przemysłowych, 

b) zabezpieczanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego, 

c) utrzymywanie w czystości otoczenia chorego, 

d) dokonywanie porządków w używanej przez chorego części mieszkania, 

e) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętu 

gospodarczego służącego podopiecznemu, 

f) zamawianie wizyt lekarskich, 

g) realizacja recept lekarskich, 

h) załatwiania innych spraw na życzenie chorego (opłacanie świadczeń, pomoc                            

w korespondencji itp.), 

i) rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie 

ustalonym, 

j) w miarę możliwości organizacja czasu wolnego osoby chorej. 

 

 

 

 

  



Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

 

1. CV, 

2.  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (m.in. kserokopie 

świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie), 

3. oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne 

postępowanie karne, 

4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na 

określonym stanowisku, 

5. oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej 

zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

rekrutacji własnoręcznie podpisane: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922                    

z późn. zm.)." 

Termin i sposób składania ofert: 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie, 

z dopiskiem „Usługi opiekuńcze" do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą 

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 w godzinach: poniedziałek 8.00 -17.00, wtorek – 

czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00 w terminie do 26 maja 2017 r. do godz 15.00 

(osobiście lub pocztą). Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.                      

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare 

Babice oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. 

Informacje dodatkowe: 

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej lub pod nr tel.: 22 722 90 11 

Osoba kontaktowa – Pani Bożena Marczak. 

Po zakończeniu procedury naboru, osoby, które nie zostały zatrudnione mogą odebrać swoje 

dokumenty aplikacyjne w każdym czasie w godzinach pracy Ośrodka. W przypadku nie 

odebrania tych dokumentów zostaną one zniszczone po okresie, o którym mowa w art. 15  

ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. 

Stare Babice, dn. 11 maja 2017 r.  

                                                                                                                                       Kierownik 

                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                        (-) Alicja Napurka 

 


