
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 -  
FIZJOTERAPEUTA

NAZWA I ADRES PRACODAWCY:

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

NAZWA STANOWISKA: fizjoterapeuta – umowa o pracę ¾ etatu

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 fizjoterapeuta; 
 wykształcenie wyższe w kierunku rehabilitacja, fizjoterapia lub równoważne;  

2. DODATKOWE:

 umiejętności praktyczne, bądź predyspozycje we wspieraniu osób starszych, 
 wiedza na temat seniorów i elementów wspomagających funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych, 
 mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, 
 zaangażowanie i wytrwałość; 
 wysokie umiejętności interpersonalne. 

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 

1. Udział w tworzeniu i realizacji Indywidualnych Planów Działania Uczestników. 
2. Prowadzenie indywidualnej rehabilitacji ruchowej dla Uczestników, zgodnie

z zaleceniami lekarzy.
3. Prowadzenie zajęć ruchowo-sportowych. 
4. Obserwacja stanu zdrowia Uczestników.
5. Motywowanie Uczestników do aktywności ruchowej. 
6. Dokumentowanie podejmowanych działań w ramach prowadzonych zajęć. 
7. Współpraca ze środowiskiem Uczestników. 
8. Okresowa analiza działań wynikających z IPD oraz dostosowanie go do zmieniających 

się możliwości Uczestników. 
9. Opieka nad Uczestnikami podczas dowozu do Domu Seniora.
10. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Domu Seniora. 
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11. Współpraca z pozostałymi pracownikami Domu Seniora. 

III. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 Praca w Domu Seniora w  Łączanach

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.

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 1500.

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.


