
 
 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Zgrani 

z asystentami” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej 

Górze poszukuje osób na stanowiska: 

Uwaga: warunkiem zawarcia angaży jest podpisanie umowy na realizację 

projektu! 

 

Opiekun osoby niesamodzielnej znający język migowy – 1 etat  

Opieka nad uczestnikami w Klubach Seniora działających przy domach pomocy 

społecznej i noclegowni na terenie Zielonej Góry. 

Wymagane: wykształcenie średnie, legitymowanie się ukończoną szkołą lub kursem 

dla opiekunów, znajomość języka migowego. 

 

Opiekun (lub opiekun medyczny) osoby niesamodzielnej –  12 etatów  

Opieka nad uczestnikami w Klubach Seniora działających przy domach pomocy 

społecznej i noclegowni na terenie Zielonej Góry. 

Wymagania: wykształcenie średnie, legitymowanie się ukończoną szkołą lub kursem 

dla opiekunów (w tym opiekunów medycznych) 

 

Asystent osoby starszej/niepełnosprawnej – 1 etat 

Opieka i wsparcie starszych/niepełnosprawnych uczestników projektu 

Wymagane: doświadczenie na podobnym stanowisku. 

 

Opiekun – 10 etatów 

Świadczenie opieki na osobami wymagającymi wsparcia na terenie Zielonej Góry 

w ich miejscu zamieszkania. 

Wymagania: wykształcenie średnie, legitymowanie się ukończoną szkołą lub kursem 

dla opiekunów. 

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia wskazanych poniżej dokumentów: 

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

2. CV; 

3. list motywacyjny; 

4. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 

5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających 
doświadczenie zawodowe oraz posiadanie stażu pracy; 

6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 



7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy do celów rekrutacji 

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

1.  Termin składania dokumentów:  do 31.10.2018 r. 

a) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: listownie lub osobiście 
w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym nazwę projektu oraz stanowisko; 

b) miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13,  

                     65-401 Zielona Góra, II piętro, pok. 304 (sekretariat); 

 

2. Dodatkowe informacje: 

1) aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane; 

2) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania 
sprawdzającego będą do odebrania w pok. 309 (kadry Ośrodka) lub zniszczone 
po zakończeniu procedury naboru. 


