
 

 
 

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym  

i Uzależnionym w Opolu  

 
OGŁASZA REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

Opiekun osoby niesamodzielnej  
 Projekt pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów 

faktycznych w Opolu realizowany przez Urząd Miasta w Opolu w ramach regionalnego 

programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020  

 

1. Wymagania formalne:  

a. kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w 

domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, 

opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub 

b. udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu 

usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania 1 pomocy. 

 

2. Zakres obowiązków:  

a. świadczenie usług opiekuńczo- pielęgnacyjnych, aktywizująco- usprawniających oraz usług 

wspomagających na rzecz podopiecznych,  

b. organizowanie działań wynikających ze świadczonych usług na rzecz podopiecznych,  

c. udzielanie wsparcia emocjonalnego,  

d. realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów 

Działań podopiecznych,  

e. wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego,  

f. nawiązywanie kontaktu z podopiecznym,  

g. diagnozowanie potrzeb i problemów,  

h. udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb dnia codziennego podopiecznych,  

i. ocenianie sprawności podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności,  

j. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego,  

k. współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób niesamodzielnych,  

l. inne zlecone przez Kierownika placówki.  

 

3. Warunki pracy i płacy:  
a. umowa o pracę na czas określony,  

b. wynagrodzenie: 3000 - 3500 zł brutto, 

c. inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPOBiU w 

Opolu.  

d. wynagrodzenie współfinansowane ze środków europejskiego funduszu społecznego 



 

 
 

Typ projektu: „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów 

faktycznych w Opolu w ramach programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 

2014-2020  

 

4. Wymagane dokumenty:  
a. list motywacyjny,  

b. cv,  

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, 

szkolenia),  

d. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,  

e. zaświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.  

f. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu moich danych osobowych wskazanych w 

dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko opiekuna 

osoby niesamodzielnej. 

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:  
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Osobom 

Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu ul. Ks. J. Popiełuszki 18, 45-601 Opole Oferty, które 

wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem  

„Nabór – Opiekun osoby niesamodzielnej w MOPOBiU Opole 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 

o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami 

kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

 

 

6. Ilość etatów:  

  

8 

 

 

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 0% 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej  

 

 


