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Opiek un osoby z niepelnospr aw noscia
Pr aca w sobot y
Zatrudnimy osoby na umowe zlecenie na stanowisko Opiek una osoby
z niepel nospr aw noscia . Oferujemy prace w nowej placówce Srodowiskowego Domu
Samopomocy w soboty w godzinach 8.00 – 18.00. Zapewniamy dobre warunki, elastyczny
grafik, mila atmosfere w wykwalifikowanym i zgranym zespole oraz mozliwosc zdobycia
doswiadczenia.
Do obowiazków Opiekuna bedzie nalezalo asystowanie lub prowadzenie zajec
terapeutycznych oraz pomoc w podstawowych czynnosciach osobom z niepelnosprawnoscia.
Od kandydata oczekujemy wyksztalcenia minimum sredniego kierunkowego
(asystent/opiekun osoby niepelnosprawnej, terapia zajeciowa) lub w trakcie studiów (terapia
zajeciowa, fizjoterapia, psychologia, pedagogika) badz kwalifikacji opiekuna medycznego lub
pielegniarki. Mile widziane doswiadczenie w pracy z osobami z niepelnosprawnoscia
intelektualna.
CV prosimy przeslac e-mailem (spir.biuro@gmail.com).

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych nastepujacej klauzuli: „Wyrazam zgode
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbednych do prawidlowej realizacji
procesów rekrutacji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz. U. nr 133,
poz. 883).
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przedsiebiorczosci i Rehabilitacji z siedziba
w Gdansku (80-251), ul. Stefana Batorego 12. Podane dane osobowe beda przetwarzane wylaczenie
w celu koniecznym do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, zawarcia w przyszlosci
umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Dane zbierane sa dla potrzeby
obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrazenia przez Pania/Pana wyraznej i dobrowolnej zgody takze dla
potrzeb przyszlych rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem wziecia udzialu
w postepowaniu rekrutacyjnym.
Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.
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