
 
 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

 
 
 
 

1 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  ogłasza nabór w ramach realizacji 
projektu „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa ”                          

na wolne stanowisko: 
 
Asystent osoby niepełnosprawnej lub ograniczonej sprawności  
Wymiar zatrudnienia: 1 etat  
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem: 
Wymagania niezbędne: 
1. obywatelstwo polskie 
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku 
3.kandydat/-ka nie był/-a skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 
Wymagania dodatkowe: 
1. doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi 
2. ukończony kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
3. dyspozycyjność, 
4. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność 
5. wysoka kultura osobista 
II. Zakres zadań na stanowisku: 
1. pomoc osobom z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności                       
w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność ( w tym 
poruszające się na wózkach , poruszające się o kulach , niewidome, słabowidzące i inne)  
które ukończyły 18 lat, korzystające z przewozu w ramach usługi door to door.  
2. prowadzenie wymaganej dokumentacji, w tym wypełnianie dokumentacji 
potrzebnej do rozliczenia projektu  
3. przestrzeganie regulaminu Świadczenia usług transportowych door-to-door 
4. wykonywanie innych zadań zgodnie z poleceniem Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczurowej  
III. Wskazanie wymaganych dokumentów: 
1. list motywacyjny 
2. życiorys (curriculum vitae) wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych podanych w CV, 
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 
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4. kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy 
5. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na wskazanym 
stanowisku pracy 
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw 
publicznych 
8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 
12. ewentualne kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych 
uprawnieniach 
IV. Warunki pracy: 
1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  
2. Wymiar czasu pracy: 1 etat 
3. Stanowisko pracy: Asystent osoby niepełnosprawnej lub ograniczonej sprawności  
4. Rodzaj pracy: praca w terenie oraz w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności 
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Asystent 
osoby niepełnosprawnej lub ograniczonej sprawności w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej  w Szczurowej w projekcie „Usługa indywidualnego transportu door-to-door 
w Gminie Szczurowa ”) należy złożyć do dnia 04.03.2022 r. w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej  
 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  ul. Rynek 3, 
32-820 Szczurowa  
Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczurowej .  Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie 
nie będą rozpatrywane. 
VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Szczurowej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                                    
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6 %. 
VIII. Dodatkowe informacje  
Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie 
ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego. 
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
1) Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny 
merytorycznej. 
2) Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy! 
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Informacje dotyczące wyników naboru będą zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej  
 
Szczurowa, dnia 10.02.2022r.  
 


