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Projekt systemowy 
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania  i reintegracji społecznej mieszkańców 

dzielnicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 
poszukuje kandydata na: 

 
Konsultanta ds. zdrowia i higieny 

 
w projekcie systemowym „Samorz ądne perspektywy – rembertowski system wsparcia usam o-
dzielniania i reintegracji społecznej mieszka ńców dzielnicy” , współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Zakres obowiązków: 
• przeprowadzenie wywiadu mającego na celu ocenę sytuacji zdrowotnej członków rodzin biorących 

udział w projekcie, 
• przygotowanie diagnozy zdrowotnej oraz planu pracy z rodziną, 
• motywowanie beneficjentów do aktywności w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, 
• udzielanie wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych, 
• prowadzenie działań edukacyjnych (warsztaty, pogadanki) z zakresu higieny osobistej oraz profi-

laktyki zdrowia (m. in.: choroby zakaźne, choroby wywołane przez pasożyty, profilaktyka układu 
krążenia, podstawy dietetyki, świadome macierzyństwo itp.), 

• prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań, 
• współpraca z pozostałymi realizatorami projektu. 

 
Wymagania: 
• wykształcenie kierunkowe (pielęgniarskie, medyczne) potwierdzone dyplomem oraz prawo wyko-

nywania zawodu, 
• minimum 5 lat doświadczenia w pracy zawodowej w obszarze ochrony zdrowia, 
• udokumentowane doświadczenie w pracy środowiskowej, 
• udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń / warsztatów z zakresu higieny oraz 

profilaktyki zdrowia, 
• dyspozycyjność,  
• samodzielność,  
• umiejętności organizacyjne, 
• umiejętność pracy zespołowej, 
• odporność na stres. 

 
Mile widziane: prawo jazdy kat. B i własny samochód 
 
Oferujemy: 
• pracę na umowę zlecenie (do 50 godzin) w okresie od 05 listopada 2012 r. do 05 grudnia 2012 r., 
• pracę w życzliwym, chętnym do współpracy zespole specjalistów z różnych dziedzin. 
 
CV, list motywacyjny oraz skan / xero dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia  
i doświadczenie należy dostarczyć do dnia 22 października 2012  r. do Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy ul. Plutonowych 10, 04 – 404 Warszawa osobiście, listownie 
lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl z dopiskiem: „Konsultant ds. zdrowia 
i higieny”. Informujemy, że skontaktujemy si ę z wybranymi osobami.  
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. 


