
Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki środowiskowej na terenie 
gminy Lubicz 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza nabór na 

stanowisko opiekunki środowiskowej na terenie gminy Lubicz.  

 

Charakter umowy: umowa zlecenie 

 

Ogólny zakres wykonywanych czynności: 

- czynności higieniczno – pielęgnacyjne, 

- czynności gospodarcze, 

- czynności opiekuńcze, 

- umiejętność przygotowania posiłków 

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji. 

 

Niezbędne wymagania: 

- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej, 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej, 

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

- nieposzlakowana opinia 

 

Wymagania dodatkowe: 

- umiejętność organizacji pracy własnej, 

- samodzielność, sumienność, obowiązkowość, 

- odpowiedzialność, 

- dyspozycyjność, 

- łatwość w nawiązywania kontaktów, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole 

 

Wymagane dokumenty: 

- CV wraz z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie 

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z 

pełni praw publicznych 

- oświadczenie o niekaralności 

 

Termin składania dokumentów: cały rok 2015.  

 



Miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Toruńska 

21 87-162 Lubicz, pokój nr 6 

 

Dodatkowe informacje: 

Ogłoszenie o naborze może zostać w każdym momencie odwołane przez Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu bez podania przyczyny. Z uwagi na 

specyfikę wykonywanych usług może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do 

wykonywania usług.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 

 

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y…………………………………………………………………………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria…………………………….. numer ………………………. 

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………. 

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wonności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

 

oświadczam, że: 

1) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

2) Posiadam obywatelstwo polskie. 

3) Mam nieposzlakowaną opinię w środowisku. 

 

 

 

 

 

……………………………………………    ……………………………………………. 

(miejscowość i data)       (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Oświadczenie o niekaralności 

 

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y…………………………………………………………………………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria…………………………….. numer ……………………….. 

wydanym przez …………………………………………………………………………………………………. 

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wonności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

 

oświadczam 

iż nie byłam/byłem karana/y za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego 

oraz za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie. 

 

 

 

 

 

……………………………………………    ……………………………………………. 

(miejscowość i data)       (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 


