
 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko  

 

 

Stanowisko: Instruktor do zajęć ruchowych z seniorami (1 etat), zatrudnienie od dnia 15.02.2023r.  

Komórka organizacyjna: Zespół Klub Senior +  

Zadania:  

- prowadzenie zajęć usprawniająco-ruchowych w grupie seniorów 60+ 

- dostosowanie planu ćwiczeń do potrzeb i możliwości uczestników po wstępnym rozeznaniu 

- realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika zatrudnionego w Klubie Senior +. 

- praca w kilku lokalizacjach w Dzielnicy Wawer 

 

Wymagania konieczne: 

− wykształcenie wyższe (fizjoterapia, rehabilitacja lub wychowanie fizyczne itp.)  

− znajomość problemów i dolegliwości osób w wieku 60+, sposobów ich leczenia oraz ich zapobiegania poprzez 

ruch  

− minimum 2 lata doświadczenia w pracy jako Instruktor zajęć ruchowych, itp. 

− mile widziane doświadczenie pracy z seniorami 60+ na podobnym stanowisku. 

− preferowane osoby mobilne z uwagi na konieczność przemieszczania się pomiędzy miejscami wykonywanej 

pracy 

 

Wymagania pożądane: 

− mile widziane dodatkowe kursy i szkolenia specjalistyczne  

− doświadczenie w pracy w zawodzie, 

− obsługa komputera Office/Open Office,  

− umiejętność pracy w zespole 

− umiejętność pracy pod presją czasu 

− komunikatywność, dobra organizacja pracy 

− łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych 

− odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie 

− umiejętność planowania i organizacji pracy. 

−  

Wymagane dokumenty: 

− kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

− CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, kopię dokumentów potwierdzających: 

wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia), doświadczenie zawodowe 

(świadectwa pracy). 

− oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  

− oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  

− oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

− podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, moich danych 

osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny. Powyższa zgoda 

została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO”; 

− zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (04-974), ul. Włókiennicza 54; 



 
Inspektorem ochrony danych w Ośrodku jest Adriana Pawłowska, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 

będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracownik socjalny, na 

podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO); Ośrodek nie będzie 

udostępniać Pani/ Pana danych podmiotom zewnętrznym; Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez 

okres 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru; posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO; podanie przez Panią/ Pana 

danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji na wolne 

stanowisko pracownika socjalnego; w stosunku do Pani/ Pana danych nie będą podejmowane 

zautomatyzowane decyzje, w tym dane osobowe nie będą profilowane.  

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu oświadczeń oraz danych osobowych zawierających imię 

i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podmiotów doręczających 

przesyłki w terminie  

do dnia 10.02.2023 r. na adres:  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  

ul. Włókiennicza 54 

04-974 Warszawa  

lub adres e-mail: klubseniora.opswawer@um.warszawa.pl 

z dopiskiem w tytule „dotyczy rekrutacji na stanowisko- Instruktor do zajęć ruchowych z seniorami ”  

Oferty odrzucone i nieodebrane przed upływem 2 m-cy od rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.  

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 10.02.2023r. 

 

 

 

 


