
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POMOCOWYCH  

W GORZOWIE WLKP. 

 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY 

FIZJOTERAPEUTA 

w ramach projektu „Standaryzacja usług opiekuńczych i asystenckich                 

z utworzeniem Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu 

gorzowskiego”. Współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej - 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna 7.5. 

Usługi Społeczne 

 

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: 

Związek Organizacji Pomocowych 

ul. Przemysłowa 53 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

2. STANOWISKO PRACY: FIZJOTERAPEUTA -0,5 etatu – 1 osoba 

 

3. ZAKRES DZIAŁAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 

 planowanie i  prowadzenie terapii indywidualnej z osobami                          

z niepełnosprawnościami; 

 wykonywanie zabiegów fizykoterapii (leczenie poprzez bodźce różnego 

rodzaju – magnetoterapia, elektroterapia, laseroterapia, hydroterapia, 

ultradźwięki, światłolecznictwo itd.), kinezyterapii (leczenie przez 

gimnastykę); 

 odpowiedzialność za wykonywaną pracę na stanowisku; 

 monitorowanie przebiegu terapii fizjoterapeutycznej i obserwacja 

postępów osób z niepełnosprawnościami; 

 Wsparcie opiekunów faktycznych nad osobami z niepełnosprawnościami 

i zależnymi w zakresie poprawy codziennego funkcjonowania. 

 

 

 



4. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1) Wykształcenie: ukończone studia licencjackie na kierunku fizjoterapia lub 

rehabilitacja. 

2) Znajomość technik i metod fizjoterapeutycznych. 

3) Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami będzie 

dodatkowym atutem. 

4) Mile widziane ukończenie dodatkowych kursów z zakresu 

fizjoterapii/rehabilitacji. 

 

5. WYMAGANIA DODATKOWE: 

1) wykazywanie zaangażowania w pracę; 

2) umiejętność pracy w zespole, rzetelność i dobra organizacja czasu pracy; 

3) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, 

odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań; 

4) wysoka kultura osobista. 

 

6. INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: 

1) praca w Centrum Usług Społecznych (ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów 

Wlkp.); 

2) wymiar czasu pracy: 0,5 etatu w systemie jednozmianowym; 

3) umowa cywilno-prawna o pracę. 

 

7. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (cv); 

2) Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na 

wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia pracownik zostanie 

skierowany na wstępne badania lekarza do lekarza medycyny pracy); 

3) Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie i kwalifikacje 

4) Referencje z poprzednich miejsc pracy, stażu, praktyk zawodowych. 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do 

wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów. 

Wymagany dokument aplikacyjny –cv należy opatrzyć  klauzulą oraz 

czytelnym podpisem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą     

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 

1000).” 



 

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko fizjoterapeuty” 

Należy składać w Związku Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp.,      

ul. Herberta 3, II piętro, p.11 osobiście (w godzinach 9:00 -14:00) lub 

listownie w terminie do 29 sierpnia 2019r. do godziny 12:00 (liczy się data 

wpływu).  

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach                                

i czynnościach naboru będą informowani drogą telefoniczną.  

Gorzów Wlkp. 20.08.2019r. 


