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ROZEZNANIE APLIKACYJNE NR 2/DDOM/2017  

                           OFERTA PRACY MGR FIZJOTERAPEUTA  
Lekarze Rodzinni – ESKULAP Spółka z o.o. 
Ul. Narutowicza 5 
08-200 Łosice 
POSZUKUJĄ KANDYDATA/TKI NA STANOWISKO MGR FIZJOTERAPII 

Wynagrodzenie: Na czas realizacji projektu od 02.01.2018-30.06.2018 współfinansowane 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowych 
Hołowczycach. 
Wymagania: • osoba, która:  
- rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze 
standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub 
magistra na tym kierunku,  
- rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa 
lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,  
- rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania 
Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w 
dziedzinie rehabilitacji ruchowej,  
- rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i 
uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią 
specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną 
legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, - rozpoczęła przed 
dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł 
magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji,  
- rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co 
najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub 
dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł 
magistra,  
• 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,  
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• 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” 
● 2 lata doświadczenia w pracy – zaświadczenie, referencje 
Ogólny zakres obowiązków:  
• wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych.  
• badanie równowagi, chodu oraz ryzyka upadków (skala Tinetti);  
• doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych; 
 • usprawnianie ruchowe;  
• udział w pracach zespołu terapeutycznego;  
• przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne);  
• 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;  
• Dbanie o wysokie standardy pracy DDOM, świadczenie usług z poszanowaniem zasad 

równości szans i niedyskryminacji 

Oferujemy: • umowę o prace na 1 etat, początkowo na czas określony z możliwością 
przedłużenia  
• 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.)”  

• Dokumenty potwierdzające wykształcenie 
• 2 lata doświadczenia w pracy – zaświadczenie lub referencje 
● Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeliczeniu za 1 
miesiąc pracy-zał. nr 1  
prosimy składać do Biura Projektu : Lekarze Rodzinni – ESKULAP Spółka z o.o. ul. 
Narutowicza 5, 08-200 Łosice lub na email biuro@eskulap-losice.pl w terminie do dnia 
29.12.2017 z dopiskiem „ rekrutacja DDOM- fizjoterapeuta” Informujemy, że skontaktujemy 
się z wybranymi kandydatami.  
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