
OPIEKUN OSÓB STARSZYCH  

WARUNKI PRACY  

Miejsce pracy: Schronisko z Usługami Opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata 

Jerzego Adama Marszałkowicza – budynek "Jerzy" Bielice 127, 48-316 Łambinowice 

Zakres zadań na stanowisku: 

1. Sprawowaniu opieki nad mieszkańcami 

2. Pomocy podopiecznym z ograniczonymi możliwościami poruszania się w wykonywaniu 

zabiegów higienicznych, dezynfekcyjnych i czynności funkcjonowania życia codziennego( 

takich jak zakupy, przygotowywanie posiłków i pomoc przy ich spożywaniu, utrzymywanie 

w czystości pomieszczeń, sprzętów i naczyń, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych i 

utrzymania czystości ciała, załatwianie spraw urzędowych, organizowanie czasu wolnego) 

3. Dbaniu o powierzone mienie oraz stan sanitarny pomieszczeń, nadzorowaniu prac 

porządkowych. 

4. Wykonywaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców i powierzonego 

mienia 

5. Egzekwowaniu od mieszkańców przestrzegania przepisów regulaminu Schronisk dla osób 

bezdomnych 

6. Zapewnieniu ciągłości dyżurów 

- Praca w równoważnym systemie czasu pracy. Praca wielozmianowa ośrodek czynny 

całodobowo przez cały rok. Praca również w soboty, niedziele i dni świąteczne według 

harmonogramu. 

Rodzaj umowy: Umowa cywilno-prawna na czas określony, z możliwością umowy o pracę na 

czas nieokreślony..  

 

WYMAGANIA 

Wymagania konieczne 

Wykształcenie: 

 zasadnicze zawodowe 

Pozostałe wymagania 

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, 

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

niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego( dyplom w zawodzie) 

lub  

2. zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe i udokumentowane co najmniej roczne 

doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy, 

 

Posiadających następujące predyspozycje i umiejętności : odporność na stres, 

komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, umiejętność organizowania pracy 

własnej, umiejętność budowania współpracy, umiejętność pracy pod presją czasu, 

systematyczność, samodzielność, odpowiedzialność. 

 



DANE PRACODAWCY 

Pracodawca: KOŁO BIELICKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA 

ALBERTA  

NIP: 7532024619 

REGON: 160285990 

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy 

Adres: 48-316 Łambinowice, Bielice 127  

Osoba do kontaktu: Ewelina Koclęga-Wójtowicz 

Nr telefonu: 600 715 737 

E-mail: bielice127@wp.pl 

 

Wymagane dokumenty: Prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających następujące 

dokumenty i oświadczenia: 

- podpisany kwestionariusz osobowy wypełniony w takim zakresie, jaki jest niezbędny z 

uwagi na wymagania postawione w informacji o naborze. 

- podpisany list motywacyjny, 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  

- kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń ) potwierdzających staż pracy  

- podpisane oświadczenie dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej 

zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych 

Zgłoszenia kandydatów są rozpatrywane na bieżąco, aż do momentu zatrudnienia 

odpowiedniego kandydata 

 


