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OFERTAPRACY
Stowarzyszenie „MYDLA INNYCH”

ogłasza nabór na stanowisko

Instruktor Terapii Zajęciowej
wWarsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Transportowej 4

Wymiar etatu: 1 etat

Rodzaj i okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia, od
1.08.2020 r. , stawka brutto: 2800 zł

Wymagania:
1) wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki/ pracy socjalnej lub policealne o kierunku terapia
zajęciowa
2) znajomość metod i technik terapii zajęciowej oraz umiejętność prowadzenia grupowych
i indywidualnych zajęć z zakresu socjoterapii i egroterapii, w tym szczególnie w pracowniach
komputerowej i technicznej
3) umiejętność prowadzenia dokumentacji terapeutycznej, w tym sporządzanie diagnozy
funkcjonalnej uczestników, IPR oraz obserwacji i dzienników zajęć
4) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (może być wolontariat)
5) mile widziane podstawowe umiejętności z zakresu obsługi sprzętu audiowizualnego (komputer,
drukarka, skaner, kamera, aparat, programy do obróbki zdjęć) i poruszania się w mediach
społecznościowych lub stolarstwa, majsterkowania, prac remontowych i naprawczych.

Termin i miejsce składania dokumentów (CV i króki list motywacyjny):
do dnia 21.07.2020 r., do godziny 15:30 (decyduje data wpływu); dokumenty aplikacyjne należy
przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: wtz@mydlainnych.pl

Kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
spotkania.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu
nie będą rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000) oraz 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 (RODO)
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