
 

OGŁOSZENIE O PRACĘ 
W związku z realizacją projektu unijnego nr RPMA.09.02.02-14-d513/19  

pod nazwą „Dzienny Dom Opieki Medycznej w gminie Wieliszew” poszukujemy pracowników na 

następujące stanowiska: 

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej - zapewnienie konsultacji po przyjęciu i 

przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby; sporządzanie okresowych opinii na potrzeby ocen – 

wstępnej, miesięcznej, końcowej, przygotowanie planu rehabilitacji dla każdego pacjenta, prowadzenie 

pozostałej niezbędnej dokumentacji medycznej.  

Wymagania: dyplom ukończenia studiów o kierunku rehabilitacja medyczna, prawo wykonywania 

zawodu, poświadczenie specjalizacji z rehabilitacji, kopie dyplomów, staż pracy min. 10 lat, kursy 

doszkalające.  

2) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii - zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem 

pacjenta oraz w razie potrzeby; sporządzanie indywidualnych planów działania, okresowych opinii na 

potrzeby ocen – wstępnej, miesięcznej, końcowej, prowadzenie pozostałej niezbędnej dokumentacji 

medycznej osób pow. 65 roku życia.  

Wymagania:  

dyplom ukończenia studiów medycznych i poświadczenie specjalizacji z geriatrii, prawo wykonywania 

zawodu, kopie dyplomów, staż pracy min. 10 lat, kursy doszkalające.  

 

3) pielęgniarka - kierownik zespołu terapeutycznego - sprawowanie opieki nad pacjentem, 

współpraca z pozostałymi członkami zespołu oraz koordynująca jego prac, określenie zapotrzebowania 

na opiekę pielęgniarską zgodnie z procesem pielęgnowania, zarządzanie personelem merytorycznym, 

planowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej 

Wymagania: magister pielęgniarstwa lub pielęgniarka z ukończoną specjalizacją lub w trakcie 

odbywania specjalizacji: w dziedzinie opieki długoterminowej; lub w dziedzinie pielęgniarstwa 

przewlekle chorych i niepełnosprawnych; lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego; lub w 

dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego; lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego; lub w 

dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego; lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego; 

lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w ww. dziedzinach.  

4) pielęgniarka – przeprowadzanie oceny czynnościowej ( wg. skali LAWTONA). wykonywanie 

zabiegów pielęgnacyjnych, opieka nad pacjentem i prowadzenie  niezbędnej dokumentacji medycznej, 

wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych, kontrola nad pacjentami przebywającymi w 

DDOM.  

Wymagania: osoba posiadająca dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej, prawo wykonywania 

zawodu, doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi; mile widziane osoby z 

ukończonym kursem dla pacjentów chorych przewlekle lub geriatrycznym. 

5) osoby prowadzące fizjoterapię – udzielają świadczeń fizjoterapeutycznych w zależności od potrzeb 

pacjenta (nie mniej niż 4 godziny dziennie), wykonywanie zabiegów, wykonywanie oceny równowagi, 

chodu oraz ryzyka wypadków ( wg. skali TINETTI). udzielanie instruktażu z zakresu ćwiczeń 

usprawniających pacjentów, uczestniczenie w zespole terapeutycznym. 

Wymagania: dyplom ukończenia uczelni lub szkoły pomaturalnej ze specjalizacją fizjoterapia, prawo 

wykonywania zawodu, mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi oraz kursy 

doszkalające. 



 
6) opiekun medyczny – sprawowanie opieki nad pacjentem i pomoc w codziennych czynnościach 

takich, aktywizacja pacjentów i wspólne spędzanie czasu, asystowanie pielęgniarce. 

Wymagania: kurs opiekuna medycznego lub praktyka w pracy z pacjentem ( wolontariat, świadectwa 

pracy), praktyka zawodowa z osobami starszymi i chorymi, staż pracy - min. 2 lata.  

7) terapeuta zajęciowy - udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie mniej niż 10 

godzin tygodniowo; prowadzenie terapii poprzez odpowiednie dobrane ćwiczenia i zadnia, w zależności 

od stanu zdrowia pacjenta, przeprowadzenie oceny czynnościowej ( wg. skali LAWTONA). 

Wymagania: zaświadczenie o odbyciu kursu terapeuty zajęciowego, wykształcenie pedagogiczne mile 

widziane, udokumentowany staż pracy min. 5 lat.  

8) psycholog lub psychoterapeuta – udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta, - 10 godzin 

tygodniowo, wsparcie i pomoc psychologiczna, ocena stanu umysłowego i emocjonalnego pacjentów, 

prowadzenie zajęć w grupach, prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej.  

Wymagania: dyplom ukończenia wyższej uczelni ze specjalnością psychologia, prawo do wykonywania 

zawodu, udokumentowany staż pracy, kursy doszkalające.  

9) pracownik usług czystościowych - utrzymywanie w należytej czystości i higienie przydzielonych do 

sprzątania pomieszczeń DDOM, w tym odkurzanie, zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg, sprzątanie 

łazienek i kuchni.  

Wymagania: sumienny, dyspozycyjny, mający dobry kontakt z pacjentami, personelem, dbający o 

czystość.  

 

CV proszę wysyłać na adres mailowy: ddomwieliszew@gmail.com lub kontaktować się telefonicznie 

pod numerem telefonu 227728215. Nabór trwa od 22.02.2021-07.03.2021 


