
Środowiskowy Dom Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku  

poszukuje kandydatów na stanowisko: 
 

Asystent osoby niepełnosprawnej 
Terapeuta zajęciowy 
Opiekun medyczny 

Pomoc terapeuty/pedagoga 
 
Praca z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim, ze sprzężeniami.  
 
Wymagania niezbędne:  
– Dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie 
certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby 
niepełnosprawnej bądź dyplom terapeuty zajęciowego lub opiekuna medycznego 
– Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku 
– Minimum półroczne doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną 
 
Wymagania dodatkowe:  
– Zdolność pracy indywidualnej i grupowej 
– Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, kreatywność 
– Dobra organizacja pracy 
– Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji zleconych obowiązków 
– Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
 
Zakres wykonywanych zadań:  
– Wsparcie, opieka i pielęgnacja uczestników ŚDS 
– Uczestnictwo w zespole wspierająco-aktywizującym 
– Realizowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego dla 
uczestników zajęć, w tym prowadzenie zajęć z zakresu między innymi: treningu umiejętności 
samoobsługi, treningu pielęgnacyjnego i higienicznego, zaradności życiowej i funkcjonowania 
w codziennym życiu, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, terapii zajęciowej 
– Prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników zajęć 
– Dokonywanie, we współpracy z pozostałą kadrą, okresowej oceny wyników postępowania 
wspierająco-aktywizującego 
 
Oferujemy: 
– Umowę o pracę na czas określony w jednej z największych i najbardziej 
nowatorskich organizacji pozarządowych w Polsce, działających na rzecz Osób  
na niepełnosprawnością intelektualną i ich Rodzin 
– Stabilne warunki zatrudnienia 
– Przyjazne środowisko pracy, w kreatywnym zespole 
– Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego 
– Współpracę z innymi ośrodkami PSOUU – Koło w Gdańsku 
 
Wymagane dokumenty:  
– CV ze zdjęciem i list motywacyjny 
– Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym 
stanowisku 
– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  



z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku,  
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  
– Inne dokumenty świadczące o predyspozycjach i umiejętnościach przydatnych na danym 
stanowisku 
 
Dokumenty należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2016 roku na adres mailowy: 
sds@psouu.gda.pl. Informujemy jednocześnie, iż odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.  
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