
 

 
Michałowo, 04.02.2020 r. 

 
Ogłoszenie  

nabór na stanowisko ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

 
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU 

„Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” 

 

 
Burmistrz Michałowa ogłasza nabór na kandydata na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo,  
ul. Białostocka 11. 
 
Wymiar: cały etat 
Okres: 24 miesiące 

 
I. Do naboru może przystąpić osoba, będąca, która spełnia następujące wymagania: 

1) posiada pozytywną opinię psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji 
osobowościowych oraz kompetencji społecznych 

2) posiada minimum roczne doświadczenie w realizacjiusług asystenckich, w tym zawodowe, 
wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;  

3) bez adekwatnego doświadczenia osoba, która odbyła minimum 60-godzinne szkolenie 
asystenckie. 

4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta osoby 
niepełnosprawnej 

 
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

1) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej 
2) oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata: - imię (imiona) i nazwisko, - 

datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo, - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).  
3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające 

posiadanie kwalifikacji opisanych w pkt I. 
 

III. Do zadań asystenta należeć będzie: 
wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, 
niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (m.in. wsparcie w przemieszczaniu się do 
lekarza, do punktów usługowych, asysta, spędzanie wolnego czasu, wsparcie podczas przedsięwzięć 
kulturalnych), zawodowego (wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędu pracy, podmiotów 
aktywizujących), edukacyjnego (przemieszczanie się do szkół, wsparcie podczas zajęć)- 
uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności 

 
IV. Oferty należny składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
"Oferta na stanowisko ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11 w terminie do dnia 29 
lutego 2020 roku do godziny 15:15. 
Za przesłanie oferty w ww. terminie uważa się wpływ oferty do Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Michałowie.  
Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.  
 
 
 



 

 
Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane,  
a każda strona parafowana.  
O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie 

 
V.  Do niniejszego ogłoszenia załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów 
rekrutacji w ramach naboru na ww stanowisko.  
 
VI. Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych: 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 
 
Marek Nazarko 
Burmistrz Michałowa 


