Oferta pracy
na stanowisku
w pracowni

terapeuta zajęciowy

Pracodawca:
Miejsce pracy:

Fundacja rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II
Tarnów, ul. Hodowlana 6, 33-100 Tarnów

podtrzymywania umiejętności edukacyjnych

oraz wszystkie inne miejsca wynikające z realizacji Indywidualnych
Programów Rehabilitacji uczestników, a także planu pracy Warsztatu

CV i list motyw.:
Rodzaj umowy:
Wymiar:
Profil Warsztatu:
Wynagrodzenie:
Współpracownicy:

proszę przesłać na adres mailowy: praca.wtzjp2@interia.pl
umowa o pracę na zastępstwo od ~ 25.02.2019 do ~ 15.03.2020
pełny etat (40 godzin zegarowych w tygodniu)
dla osób z niepełnosprawnościami w sferze intelektu i sprzężonymi
zasadnicze: 2 550,00 zł brutto; premie, świadczenia urlopowe
wspaniali profesjonaliści: pomocni, oddani, uczynni, zaangażowani

Kandydat powinien się legitymować co najmniej:
1. rozpoczęciem przed 1 października 2010 r. i ukończenie studiów wyższych na kierunku
lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia,
w tym 2 000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę
z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata lub
2. ukończeniem studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa,
obejmujących co najmniej 3 000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści
podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik
terapeutycznych zgodnie z wymaganiami programowymi określonymi w przepisach
wydanych na podstawie art. 28 ust. 2 i uzyskanie tytułu licencjata lub
3. ukończeniem szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy lub
4. ukończeniem przed dniem wejścia w życie ustawy o niektórych zawodach medycznych i
zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej lub
5. ukończeniem studiów licencjackich lub magisterskich z zakresu pedagogiki, doradztwa
zawodowego lub
6. wykształceniem wyższym zawodowym lub plastycznym oraz kursem pedagogicznym
lub
7. wykształceniem wyższym licencjackim z zakresu pedagogiki lub
8. uprawnieniami instruktora zawodu z kursem pedagogicznym lub
9. uprawnieniami doradcy zawodowego lub
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10. uprawnieniami fizjoterapeuty, pod warunkiem posiadania stażu na stanowisku
opiekuna osób niepełnosprawnych lub nauczyciela wspomagającego młodzież.

Zakres obowiązków (wyciąg):
Udzielanie wsparcia w nabywaniu i podtrzymywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu
życia społecznego, czytania, pisania, przygotowywanie przedstawień, imprez, udziałów w
konkursach, przeglądach, festiwalach.
1. tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych i kierować grupą
na zasadzie partnerstwa;
2. projektować, organizować i prowadzić pracownię – zgodnie z celami pracowni;
3. planować, prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem
niepełnosprawności uczestników;
4. organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu
ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej uczestników;
5. wykorzystywać w pracy z niepełnosprawnymi wiedzę dotyczącą procesu wychowania i
nauczania;
6. wykorzystywać w pracy z podopiecznymi różne metody i formy terapii zajęciowej;
7. organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki;
8. rozwijać umiejętności korzystania z różnych form rekreacji;
9. rozwijać zainteresowania uczestników i rozszerzać zakres tych zainteresowań;
10. uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych;
11. inicjować działania zwiększające atrakcyjność zajęć w swojej pracowni i całym
Warsztacie;
12. prowadzić działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego;
13. opracowywać we współpracy z uczestnikiem indywidualne programy rehabilitacji,
oceny postępów rehabilitacji;
14. realizować obowiązki terapeuty-opiekuna;
15. dowozić i odwozić uczestników do Warsztatu (środkami komunikacji zbiorowej);
16. prowadzić dokumentację dotyczącą pracy z uczestnikami;
17. wykupić ubezpieczenia OC wykonywanego zawodu.

Zapraszamy.
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