
Stowarzyszenie Nowa PERSPEKTYWA, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz, tel. 512 841 740, e-mail: nowa_perspektywa@interia.pl

Biecz, dnia 13 czerwca 2019 roku

Stowarzyszenie NOWA Perspektywa
w ramach projektu pn. „Młodzi Duchem” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -  
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

NAZWA I ADRES PRACODAWCY:

Stowarzyszenie NOWA Perspektywa, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz

NAZWA STANOWISKA: asystent osoby niepełnosprawnej – umowa o pracę 1 etat

I. WYMAGANIA

1. NIEZBĘDNE: 
 osoba posiadająca obywatelstwo polskie; 
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych;
 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; 
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystent osoby 

niepełnosprawnej; 
 posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia  
w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 ze zm.)
lub
posiadanie minimalnie rocznego doświadczenie w pracy z osobą  
z niepełnosprawnością poświadczone formalnie poprzez świadectwo pracy, 
referencje, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub 
odbywanym wolontariacie lub nieformalnie: CV, list motywacyjny kandydata
na Asystenta osobistego opisujący posiadanie doświadczenie (w tym, np. 
cykliczna i długotrwała opieka nad członkiem rodziny), referencje, polecenia 
oraz posiada ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, 
poświadczony wymaganymi dokumentami; 

 prawo jazdy kat. B oraz własny samochód. 

2. DODATKOWE:

POŻĄDANE CECHY I KOMPETENCJE ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: 
 empatia,
 umiejętność komunikowania się z osobą niepełnosprawną, starszą,
 umiejętność słuchania,
 samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 zaangażowanie, asertywność,
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 umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną,
 doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym  

z osobami starszymi,
 odporność na sytuacje stresowe,
 rzetelność, systematyczność, 
 kreatywność, konsekwencja,
 gotowość do niesienia pomocy, lecz niewyręczanie podopiecznego,
 umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze 

strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych/starszych.

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 

1. Świadczenie usług opiekuńczych dla Uczestników w miejscu zamieszkania,  
a w szczególności: 
 mycie, czesanie, ubieranie;
 układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji, 
 zapobieganie powstaniu odleżyn i odparzeń, 
 pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, 

 pielęgnacja zalecona przez lekarza w szczególnych przypadkach itp. 
2. Dowóz posiłków do miejsca zamieszkania Uczestników, w razie potrzeby pomoc  

w spożyciu posiłku. 
3. Pomoc Uczestnikom w utrzymaniu porządku w miejscu zamieszkania. 
4. Wykonywanie zakupów dla podopiecznych.
5. Pomoc w organizacji wizyt u lekarzy.
6. Załatwianie innych spraw na życzenie Uczestnika. 
7. Motywowanie Uczestników do aktywności, organizacja czasu wolnego. 
8. Współpraca ze środowiskiem Uczestników. 
9. Współpraca z pozostałymi pracownikami Domu Seniora. 

III. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

Dom Seniora w  Łączanach, praca w terenie i w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu,
na terenie Gminy Brzeźnica.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 

 list motywacyjny,
 CV,
 podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
 podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru 

znajdującego się na stronie internetowej Stowarzyszenie NOWA Perspektywa: 
www.npbiecz.pl pod ogłoszeniem dotyczącym naboru na stanowisko asystenta osoby 
niepełnosprawnej,

 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje  
i doświadczenie zawodowe.
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V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Stowarzyszenie NOWA Perspektywa  

w Bieczu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz lub w Urzędzie Gminy Brzeźnica, 

ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica (osobiście lub za pośrednictwem poczty – liczy się 

data wpływu) w terminie do 2 lipca 2019 roku do godziny 15:00. 

VI. INNE INFORMACJE:

 Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi  
w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. 

 W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego. 
 O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów 

kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną 
według danych z CV. Stowarzyszenie NOWA Perspektywa zastrzega sobie prawo do 
odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


