
 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA  ŚRODOWISKOWEGO 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu  

ogłasza nabór na stanowisko: opiekun - opiekunka  środowiskowa 

 

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie z możliwością późniejszej zmiany na umowę o pracę. 

2. Przewidywany termin zawarcia umowy: 02.01.2020 r.  

3. Wymagania niezbędne:  

A) obywatelstwo polskie;  

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;  

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; 

 nieposzlakowana opinia. 

B) wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe; 

C) dyplom ukończenia szkoły lub kursu na kierunku: opiekun domowy, opiekun środowiskowy, 

opiekun   medyczny lub opiekun osoby starszej; 

D) prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu. 

 

4. Wymagania dodatkowe: 

 umiejętność skutecznego komunikowania się; 

 umiejętność organizowania pracy w domu chorego; 

 samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych 

zadań; 

 mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki. 

 

5. Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku: 

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004r. dot. usług 

opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności: 

 wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości; 

 pomoc w myciu się, kąpaniu, w ubieraniu się; 

 przygotowywanie posiłków; 

 sprawowanie zakupów i dostarczanie artykułów spożywczych, leków i innych niezbędnych 

rzeczy w gospodarstwie domowym; 

 palenie w piecu, przynoszenie drewna, węgla; 

 zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem; 



 pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki 

zdrowotnej; 

 bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat 

środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług 

opiekuńczych. 

 

6. Warunki pracy na danym stanowisku: 

 praca w terenie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców gminy Lipie 

 

7. Wymagane dokumenty: 

 życiorys CV z własnoręcznym podpisem; 

 list motywacyjny z własnoręcznym podpisem; 

 kwestionariusz osobowy; 

 kserokopie świadectw pracy; 

 kserokopie potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; 

 inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje; 

 oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 

praw publicznych; 

 oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 oświadczenie kandydata dotyczące braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w 

stanowisku; 

 oświadczenie dla kandydatów o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych; 

 oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przetwarzanych przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w 

Lipiu  ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie tel. 034/318 80 33 wew. 51.  



2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Marcin Karpik, tel. 34 318 80 32, 

 wew. 36, e-mail: iod@lipie.pl. 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji naboru na 

stanowisko  – opiekun środowiskowy, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy 

zlecenia lub umowy o pracę na podstawie art.6 ust.1 lit a, b. c i art.9 ust.2  lit. b,g,h 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r,                  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Kodeksu pracy, Regulaminu wynagradzania. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty 

zakończenia naboru dla osób niezatrudnionych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                           

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych - 

narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

pozostawienie aplikacji Pani/Pana bez rozpatrzenia. 

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów: 

 Dokumenty należy złożyć do dnia 20.12. 2019 r. do godziny 14.00  osobiście w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie                   

w godzinach pracy Ośrodka  tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do 15.30,  

wtorek od 7.30 do 17.00,  piątek od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Lipiu,  ul. Częstochowska 29; 42-165 Lipie. 

 Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby 

składającej ofertę z adnotacją: ,,Nabór na stanowisko opiekunka środowiskowa”. 

 Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu 

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu. 



 Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. 

 Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 

34/3188033 do 35 wew. 51,52. 

Uwagi 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu 

zaproszenia na rozmowę. Osoby spełniające kryteria zostaną  powiadomione telefonicznie o terminie 

rozmowy. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane. 

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Lipie oraz na 

tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS w Lipiu. 

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata. 

 

 

         Kierownik  

       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

         w Lipiu  

        mgr  Ilona  Kubicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


