
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

W MARSZAŁKACH 

OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Kierownik Działu Opiekuńczo-Medycznego 

w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach 

1. Nazwa i adres jednostki 

Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach 

Marszałki 15, 63-520 Grabów nad Prosną. 

2. Określenie stanowiska i warunków pracy 

- stanowisko: Kierownik Działu Opiekuńczo-Medycznego 

- miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach, 

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 

- umowa o pracę, 

3. Wymagania niezbędne: 

- wykształcenie wyższe: pedagogiczne, medyczne, psychologiczne, 

- minimum 5 letni staż pracy, 

- obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                                       

o pracownikach samorządowych, 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

- posiadanie nieposzlakowanej opinii. 

4.    Wymagania dodatkowe 

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, 

- znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, 

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, 

- znajomość rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, 

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, 

- mile widziany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej lub służbie zdrowia, 

- samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, operatywność, 

- umiejętność organizacji pracy własnej oraz zarządzania zespołem ludzkim,  

- odporność na stres. 



5. Zakres  ważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku: 

- organizowanie i koordynowanie pracami działu,  

- planowanie i nadzorowanie całości zadań opiekuńczo-medycznych tj. zapewnienie mieszkańcom 
stałej całodobowej opieki i udzielenie wsparcia oraz pomocy w podstawowych czynnościach 
życiowych,  

- nadzór nad prowadzeniem rzetelnej dokumentacji medycznej  oraz gospodarki lekami itp. 

- ścisła współpraca z lekarzami, organizacja wizyt lekarzy oraz wizyt specjalistycznych, 
opracowywanie potrzeb w tym zakresie itp. 

 

6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu 
poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów                           
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:                      
powyżej 6%. 
 
 
7. Wymagane dokumenty: 

-  list motywacyjny, 

-  życiorys (cv), 

-  kwestionariusz osobowy dla kandydata, 

- zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy oraz 
załączonych do niej dokumentach na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO, 
 
-  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż 
pracy, 

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych, 

᠆ oświadczenie o  niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

᠆ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

- oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku, 

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. 

 
8. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne,  należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej                             
w Marszałkach, Marszałki 15, 63-520 Grabów nad Prosną  w terminie do dnia                                         
19 października 2020r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
Kierownika Działu Opiekuńczo-Medycznego”. 

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach po wyżej wymienionym 
terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do DPS). 

 

 



9. Ważne informacje dodatkowe: 
 
Procedura naboru na wolne stanowisko pracy jest dwuetapowa i obejmuje; 
᠆ I etap – kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności                                     
i spełnienia wymagań formalnych, 
᠆ II etap – rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS. 

 

 

                                   /-/ 
         mgr Katarzyna Kulok 

                  Dyrektor 

                        DPS w Marszałkach     

 


