
                                                                                                                                                                                                                                 

Ciepielów, 31.10.2022 r. 

 

 

Ogłoszenie o pracę  na stanowisko opiekunki środowiskowej 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie –  

umowa o pracę 

 

 

1. Wymagania niezbędne: 

 doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki, 

 dyspozycyjność, komunikatywność, otwartość, 

 chęć do pracy, 

 pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, 

 nieposzlakowana opinia. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

 dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego w tym zawodzie, 

 kurs pierwszej pomocy, 

 prawo jazdy kat. B i samochód, 

 umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, samodzielność, 

 otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 

 

3. Do zadań na ww. stanowisku należy między innymi: 

1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności: 

 utrzymywanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki, 

 zmiana bielizny osobistej i pościelowej, 

 zakup artykułów spożywczych i przemysłowych potrzebnych w gospodarstwie domowym  

za pieniądze podopiecznego, 

 pomoc przy spożywaniu posiłków, 

 pranie bielizny osobistej i pościelowej, 

 przygotowanie i przynoszenie opału oraz palenie w piecu, 

 wynoszenie nieczystości. 

2. Opieka higieniczno-sanitarna, a w szczególności: 

 mycie i kąpiel podopiecznego, 

 układanie chorego w łóżku, 

 pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, 

 zapobieganiu powstawaniu odleżyn i odparzeń, 

 sprawowanie opieki nad podopiecznym niedołężnym podczas wizyty u lekarza, 

 wezwanie lekarza, pielęgniarki środowiskowej. 

3. Pielęgnacja zlecona przez lekarza. 

4. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego. 

 

 

 



4. Warunki pracy na powyższym stanowisku: 

-  umowa o pracę ½ etatu lub umowa zlecenie, 

-  praca w miejscu zamieszkania klienta GOPS w Ciepielowie – teren Czerwona, Podolany, Bielany, 

Bąkowa. 

 

5. Dokumenty składane przez kandydata muszą zawierać: 

1) list motywacyjny 

2) życiorys – C.V. 

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje, 

4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 

5) oświadczenie o: 

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się 

z klauzulą informacyjną (zgodnie z załączonym wzorem). 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko 

pracy Opiekunka środowiskowa” w terminie do dnia 04 listopada 2022 r. (do godziny 15.15) w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie lub przesłać listownie (liczy się data wpływu do GOPS) na adres: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów 

 

7. Informacje dodatkowe: 

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po terminie, nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Ciepielów oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie.  

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Ciepielowie 

 /-/      

 Aneta Dudek 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opiekunki środowiskowej 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE 

L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

 

……………………………….. 

                         (data, podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Ciepielowie (dalej zwanym także "GOPS"), Administrator Danych Osobowych, 

stosownie do § 8 ust. 1, § 18, § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.2018 r.w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061) 

w związku z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(zwane także "RODO") informuje: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w 

Ciepielowie 

2) Inspektor ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – kontakt; e - mail: 

ewidencja@ciepielow.pl lub tel. 048 378-80-46  

3) Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają 

szczególnie na: 

a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

upoważnienie nadane przez ADO;  

b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do 

zachowania ich w tajemnicy. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń  a 

następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach i wydanej na tej postawie instrukcji archiwizacji jednostki.  

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

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosić taką potrzebę w GOPS w 

Ciepielowie lub przesłać wniosek na adres: GOPS w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, 27-310 

Ciepielów lub drogą elektroniczną: gops@ciepielow.pl. 
 

 

 

……………………………….. 

                      (data, podpis) 

mailto:ewidencja@ciepielow.pl

