Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
ogłasza

nabór na wolne stanowiska pracy
Fizjoterapeuty- 2 etaty

Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 wykształcenie wyższe- kierunek studiów fizjoterapia,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
Wymagania dodatkowe:
 samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :












prowadzeniu działalności profilaktycznej ,polegającej na kierowaniu i popularyzowaniu zachowań
prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku
w celu zapobiegania niepełnosprawności,
przywracaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych
chorób bądź urazów , a w cięższych przypadkach- kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym
dla danej osoby,
kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych tak , by mogły
stosownie do swoich możliwości brać czynny udział w życiu społecznym,
operowanie wiedzą i rozwiązywanie problemów związanych z planowaniem , przeprowadzaniem
i kontrolowaniem efektywności procesu rehabilitacji medycznej,
opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów fizjoterapii, dokonywanie oceny stanu
osoby, która ma być poddawana zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonywanie badań
czynnościowych, niezbędnych do programowania fizjoterapii i kontrolowania uzyskanych wyników
programowanie fizjoterapii oraz dobieranie metod i zabiegów fizjoterapeutycznych stosownie
do ogólnych zaleceń lekarskich i wskazań podyktowanych stanem osoby poddawanej fizjoterapii,
wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i stosowanie metod fizjoterapii wg. obowiązujących
zasad
kontrolowanie efektywności fizjoterapii oraz prowadzenie dokumentacji fizjoterapii,
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy
przestrzeganie zasad higieny pomieszczenia oraz na stanowisku pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności / kursy, szkolenia/,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo
popełnione umyślnie,
 zaświadczenie lekarskie.
Dokumenty należy składać w terminie : do 18 sierpnia 2014r. do godz. 15.30 pod adresem:
Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem „ Fizjoterapeuta”
Oferty , które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.
Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu
kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm. ) oraz
ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm. ).
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