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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA 
w ramach projektu „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” w ramach Re-

gionalnego Programu operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ANNA” W KRAPKOWICACH 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 
 
TECHNIK FIZJOTERAPEUTA 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy 
Dom Pomocy Społecznej „ANNA’ w Krapkowicach 
47-303 Krapkowice, ul. Ogrodowa 5 
 
Wymiar zatrudnienia: pełny etat 
 
Liczba stanowisk pracy: 3 
 
Czas trwania umowy: okres realizacji projektu. 
 
Cele stanowisk pracy:  
Świadczenie usług zdrowotnych w ramach  obsługi Mobilnego Punktu Rehabilitacyjnego dla osób star-
szych i niepełnosprawnych w Powiecie Krapkowickim w ich miejscu zamieszkania oraz na rzecz  miesz-
kańców Domu Pomocy Społecznej „ANNA’ w Krapkowicach polegających na udzielaniu  w sposób osobi-
sty świadczeń zdrowotnych.  
 

1. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania: 
a) wykształcenie zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 września 

2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 – dalej jako ustawa), 
b) pełna zdolność do czynności prawnych 
c) stan zdrowia pozwalający na wykonywania zawodu fizjoterapeuty, 
d) znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty 

(zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy) , 
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, 

przeciwko wonności seksualnej i obyczajowości oraz za czyny określone w art. 207 i 211 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r.  – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.), 

f) posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kat. B, 
g) posiadanie samochodu celem realizacji zadań z projektu – dojazd do uczestników projektu, 
h) posiadanie aktualnych (ważnych) badań sanitarno – epidemiologicznych. 
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2. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny, 
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, 
3) podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w punkcie 3a, 
5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
6) własnoręcznie podpisane oświadczenia o: 

a) pełnej zdolności do czynności prawnych,  
b) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i 

zdrowiu, przeciwko wonności seksualnej i obyczajowości oraz za czyny określone w 
art. 207 i 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2204 z późn. zm.),  

c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekru-
tacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.), 

d) posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat. B, 
e) posiadaniu samochodu celem realizacji zadań z projektu – dojazd do uczestników pro-

jektu, 
f) posiadaniu aktualnych (ważnych) badań sanitarno – epidemiologicznych. 

 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór 
na stanowiska technik fizjoterapeuta – 3 etaty” w  Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, 
ul. Ogrodowa 5, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. do godziny. 10.00 Aplikacje, 
które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do DPS 
„ANNA”. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie DPS „ANNA” w Krapkowicach. 
 
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (bip.dps.krapkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej DPS „ANNA” w Krapkowicach przy ul. 
Ogrodowej 5 w Krapkowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 326. 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dokonać 
wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia umowy wynikających w szczególności z Regulaminu Pracy 
DPS „ANNA” w Krapkowicach. 
         
 
Krapkowice, 30 maja 2018 r.       
 

http://www.mapadotacji.gov.pl/

