
Nabór  

na stanowisko fizjoterapeuty 
Dyrektor 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie  

ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej 

Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie 

Stanowisko pracy: FIZJOTERAPEUTY 

Wymagania niezbędne:  

• wykształcenie wyższe kierunkowe.  

• co najmniej 3-miesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami 

psychicznymi/niepełnosprawnymi intelektualnie 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

• znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

Środowiskowych Domów Samopomocy 

• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie 

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku 

Wymagania dodatkowe: 

• ukończone kursy/szkolenia specjalistyczne 

• umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu, 

• umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, 

• wysoka kultura osobista, 

• uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu, 

• obsługa komputera i urządzeń biurowych, 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje: 

• Wszechstronna stymulacja  rozwoju ruchowego, poprawa  kondycji i sprawności, 

• Kształtowanie systematycznych nawyków motorycznych - gimnastyka 

kompensacyjna, 

• Przeciwdziałanie akinezji (bezruchowi), 

• Zwiększenie ogólnej wydolności organizmu, 

• Przywracanie prawidłowego zakresu ruchów, łagodzenie bólu i dolegliwości, poprawa 

samopoczucia, 

• Zapobieganie pogłębieniu skoliozy oraz narastaniu przykurczy, korygowanie wad 

postawy, 

• Zabiegi rehabilitacyjne w celu usprawniania i przywracania naruszonych sprawności 

organizmu: 

• Kinezyterapia: gimnastyka lecznicza, leczenie ruchem 

• Elektroterapia:  jonoforeza, elektrostymulacja 

• Magnetoterapia 

• Fonoterapia: ultradźwięki, jonoforeza  

• Światłoterapia: sollux, bioptron 



• Laseroterapia 

• Krioterapia 

• Ciepłolecznictwo 

• Hydroterapia 

• Masaże 

• Opieka medyczna podczas imprez sportowych 

• współtworzenie planów wspierająco-aktywizujących, 

• okresowa ocena efektów prowadzonej terapii wspierająco- aktywizującej, 

• współpraca z zespołem wspierająco-aktywizującym, 

• systematyczne prowadzenie dokumentacji 

• integrowanie mieszkańców ze społecznością lokalną poprzez organizowanie spotkań 

ze społecznością, wsparcie ich przy organizacji świat, wystaw, pokazów, itp 

• udzielanie wsparcia uczestnikom i rodzinom znajdującym się pod opieką PŚDS 

Wymagane dokumenty: 

1. CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych, 

2. list motywacyjny, 

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, 

zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach) 

4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy), 

5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

rekrutacji, 

7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

  

 


