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  OFERTA PRACY 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 

 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii poszukuje kandydatów na stanowisko 

terapeuty zajęciowego 

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 terapia zajęciowa, obejmujące co 

najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych                       

i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych                                       

i uzyskała tytuł licencjata,  

-  ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej 

i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,  

- ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub 

niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie 

instruktor terapii zajęciowej,  

- ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia 

zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata,  

- rozpoczęła po dniu 30 sierpnia 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, 

obejmujące co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych 

obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych   i uzyskała co najmniej 

tytuł licencjata.  

 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: 

 przeprowadzanie oceny czynnościowej sprawności funkcjonalnej– możliwości 

wykonywania złożonych czynności życia codziennego (Instrumental Activities Daily 

Living, IADL - skala Lawtona);  

 stymulacja procesów poznawczych;  

 terapia zajęciowa;  

 przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania 

edukacyjne); 

 udział w pracach zespołu terapeutycznego; 
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 realizowanie indywidualnego planu wsparcia - planu pracy terapeutycznej                           

z uczestnikiem, tworzonego na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz 

diagnozy możliwości psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany. 

Oferujemy: 

 umowę o prace na 0,3 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- terapeuta zajęciowy” 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

        dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 
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