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OGŁOSZENIE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 

przyjmie do pracy na stanowisko:  opiekun 

Miejsce wykonywania pracy: Noclegownia, ul. Krakowska 2a w Bielsku-Białej. 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony. 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY 

 wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne 

doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi lub wykształcenie co najmniej 

średnie lub średnie branżowe, 

 ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 obywatelstwo polskie, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 

 książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

 znajomość obsługi komputera, pakietu Office (Word, Excel). 

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE (MILE WIDZIANE) ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY 

 komunikatywność, 

 empatia, 

 dyspozycyjność, 

 profesjonalizm i odpowiedzialność w działaniu, 

 umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów, 

 umiejętność planowania pracy,  

 umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących, 

 umiejętność współpracy w zespole, 

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU 

Do zadań opiekuna należy między innymi: 

 świadczenie osobom bezdomnym tymczasowej pomocy w postaci miejsca 

noclegowego w pomieszczeniach noclegowych, 

 zapoznawanie osób bezdomnych przyjmowanych do Noclegowni z Regulaminem, 

a w razie stwierdzenia zachowań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu 

podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia ładu i porządku, w tym 

wzywanie na interwencję służb porządkowych, 

 udzielanie pierwszej pomocy osobom bezdomnym przebywającym w placówce  

w stanach zagrożenia ich życia i zdrowia, a w razie konieczności wzywanie 

ratownictwa medycznego, 

 kształtowanie wśród osób bezdomnych przebywających w placówce pozytywnych 

relacji interpersonalnych, 

 prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy. 

Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające formalnie powyższe wymagania proszone są  

o kontakt osobisty lub telefoniczny z kierownikiem Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami 

Opiekuńczymi, Schroniska dla Osób Bezdomnych i Noclegowni przy ul. Stefanki 7 w Bielsku-Białej, 

tel.: 33 4987410, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

schronisko@mops.bielsko.pl  

mailto:schronisko@mops.bielsko.pl

