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  OFERTA PRACY 

OPIEKUN MEDYCZNY 

 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii poszukuje kandydatów na stanowisko 

opiekuna medycznego 

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: 

- rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową   

publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub  

- rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 

ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej               

i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, 

posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie podstawowej pielęgnacji 

chorych i osób niesamodzielnych 

 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, 

 

 

Wymagania dodatkowe: 

 mile widziane osoby, które ukończyły szkolenie w ramach projektu pn. „Wsparcie 

systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki 

geriatrycznej”, 

 

Ogólny zakres obowiązków: 

 

 pomoc i towarzyszenie pacjentowi  w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi                                                  

i higieny osobistej,  

 pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, 

 aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej, 

 aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz 

wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty, 

 kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu 

podopiecznego, 

 udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych. 
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 organizację i wykorzystanie przez podopiecznego czasu wolnego w sposób 

konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację          

z rodziną, innymi osobami przebywającymi w DDOM , 

 aktywne włączanie się i wzmacnianie profesjonalnych działań wynikających z realizacji 

indywidualnego planu wsparcia, 

 w przypadku konieczności wsparcia socjalno-bytowego pacjenta i jego opiekunów, 

nawiązywanie współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania pacjenta; 

 

 

Oferujemy: 

 umowę o prace na pełny etat, 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- opiekun medyczny” 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

        dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 
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