
Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie poszukuje kandydata na stanowisko – Fizjoterapeuty 

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony  

Od kandydatów oczekujemy: 

- wykształcenia kierunkowego - Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r. poz. 1994) 

- doświadczenia na wyżej wymienionym stanowisku pracy  

- niekaralności  

- odpowiednich predyspozycji osobowościowych m.in. odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności, 

empatii, cierpliwości, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

- umiejętność pracy w zespole opiekuńczo – terapeutycznym 

- mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi 

- mile widziane prawo jazdy kat. B 

- mile widziana znajomość języka angielskiego  

Zakres obowiązków: 

Realizacja zadań(programu?) z mieszkańcami Domu Pomocy w ramach rehabilitacji społecznej oraz 

realizacji wszelkich usług wspierających:  

- Współtworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca w tym plan zajęć rehabilitacji 

społecznej,  prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w ramach zajęć rehabilitacji społecznej. 

- Uczestniczenie we wszystkich formach aktywności mieszkańców zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz DPS w Pelplinie. 

- Prowadzenie dziennika zajęć rehabilitacji społecznej w systemie elektronicznym oraz papierowym. 

- Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z należytą starannością zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując 

wskazania aktualnej wiedzy medycznej. 

- Wykonywanie wszystkich czynności fizjoterapeutycznych poprzez wyręczanie, wspomaganie, 

asystowanie w celu wzmocnienia wydolności organizmu mieszkańców. 

- Czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz roztaczanie szczególnej opieki i troski nad  

mieszkańcami  niesprawnymi   wymagającymi kompleksowej opieki fizjoterapeutycznej. 

- Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. 

- Udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, współdziałanie w rozwiązywaniu 

problemów życiowych. 



- Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego mieszkańców poddawanych fizjoterapii 

oraz o przebiegu procesu fizjoterapii. 

- Wykonywanie innych czynności i zadań dotyczących zabezpieczenia usług bytowych, opiekuńczych, 

wspomagających skierowanych do mieszkańców zleconych przez bezpośredniego przełożonego i 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie. 

Wymagane dokumenty: 

- Życiorys (CV) 

- dokumenty poświadczające wykształcenie   

- dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu  

- kserokopie świadectw pracy  

- oświadczenie o niekaralności  

- inne np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach   

Podania należy składać osobiście do dnia 02.05.2018r.  w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w 

Pelplinie ul. Szpitalna 2 lub drogą pocztową na w/w adres.  

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. 

 

Pelplin dn. 17.04.2018r. 


