OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO
LOGOPEDY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach zatrudni pracownika
stanowisku logopedy w Dziale Usług Specjalistycznych.
Rodzaj umowy : umowa na zastępstwo
Wymiar czasu pracy : 1/2 etatu

na

I. Wymagania niezbędne.
1.posiadanie obywatelstwa polskiego;
2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3.osoba niebędąca prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe
4.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
5. Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r,w
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z dnia 2005r, Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)
- specjalistyczne usługi w zakresie logopedii są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje
do wykonywania zawodu: logopedy
- osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać
co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek :
1. szpitalu psychiatrycznym;
2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
lub upośledzeniem umysłowym;
4. ośrodku terapeutyczno - edukacyjno – wychowawczym;
5. zakładzie rehabilitacji;
6. innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Brak stażu automatycznie wyklucza kandydata do wykonywania zawodu logopedy w ramach
specjalistycznych usług opiekuńczych.
II. Zakres zadań na stanowisku:
1. Kompensowanie zaburzeń funkcji umysłowych , w tym:
-reedukacja w zakresie czytania i pisania
-zapobieganie dysgrafii,
-wdrażanie do praktycznego stosowania wyuczonych umiejętności matematycznych
2.Usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie, w tym ;
- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i radzenia sobie z problemami,
- usuwanie zaburzeń głosu,
- usuwanie wad wymowy,
- nauczanie mowy ( mówienia i rozumienia w przypadku jej braku lub utraty,
- usuwanie trudności w pisaniu i czytaniu,
- doskonalenie wymowy już ukształtowanej,zarówno u dzieci jak i u dorosłych,
- kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci

III. Wymagane dokumenty :
- CV,
- list motywacyjny,
- kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych,
- podpisane oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne
i umyślne skarbowe,
- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze na
stanowisko – logopedy w Dziale Usług Specjalistycznych , wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
''Dotyczy naboru na stanowisko – logopedy w Dziale Usług Specjalistycznych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach”
w terminie do 17 marca 2015r w godz. urzędowania tj. 7 – 15
a- bezpośrednio w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
b-w przypadku nadesłania oferty pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do MOPS.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie , nie będą rozpatrywane.

Starachowice,05.03.2015r

