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  OFERTA PRACY 

LOGOPEDA 

 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii poszukuje kandydatów na stanowisko 

logopedy 

Wynagrodzenie: Na czas realizacji projektu współfinansowane przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój  

Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Opieki Medycznej, ul. Emaus 18, Kraków 

Wymagania:  

 osoba, która: 

- ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące                               

w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii,  

-  ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe                       

z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia    w zakresie logopedii,  

- ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła przed dniem wejścia                 

w życie rozporządzenia studia podyplomowe z logopedii,  

-  rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, 

obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł 

magistra,  

 gotowość do podpisania oświadczenia uczestnika projektu, 

 podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizacji wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz innych źródeł finansowych 

w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie, 

 odpowiedzialność, pracowitość, uczciwość, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 

Ogólny zakres obowiązków: 

 

 wstępne diagnozowanie mowy pacjentów skierowanych na badanie logopedyczne 

przez lekarzy prowadzących, 

 kwalifikowanie pacjentów na terapię mowy, 

 opracowywanie indywidualnego, dostosowanego do charakteru i stopnia zaburzenia 

mowy programu terapii dla każdego pacjenta, 

 opracowanie indywidualnego programu terapii logopedycznej dla każdego pacjenta, 

 prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, 

 wzywanie lekarza bądź przerwanie zabiegu w razie zaobserwowania zmian                           

w zachowaniu się lub wyglądzie chorego, albo w razie pogorszenia się samopoczucia 

chorego, 

 współpraca z rodziną pacjenta, 

 konsultowanie postępów terapii z lekarzami i z fizjoterapeutami, 

 bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji i statystyki wykonywanych 

zabiegów, m.  innymi karty informacyjnej pacjenta, 

 formułowanie opinii podsumowujących wyniki terapii, 
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Oferujemy: 

 umowę o prace na 0,2 etatu na  czas określony                          

 uczestnictwo w szkoleniach,  

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia 
 

Dokumenty aplikacyjne (cv oraz list motywacyjny) wraz z klauzulą: ”Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.o Ochronie Danych Osobowych 

tekst jednolity : Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” prosimy składać do Sekretariatu 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii – Budynek nr 4, al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 

Kraków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:  

office@kcr.pl 

w terminie do dnia 2 września 2016 r. z dopiskiem „ rekrutacja DDOM- logopeda” 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

        dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 
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