
 

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach w ramach projektu  pt. „Skierniewicki 
CUŚ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, umowa nr 
RPLD.09.02.01-10-B060/18-00. Realizatorami projektu są: Lider -  Stowarzyszenie „Wspólna Troska”, 
Partnerzy: Powiat Skierniewice – PCPR, Gmina Godzianów – GOPS w Godzianowie i Stowarzyszenie 
Hospicjum im.  A. Olszewskiej 

W związku z powyższym poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:  

OPIEKUN MEDYCZNY . 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
- Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki 
-Zaspakajanie potrzeb bio-psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej 
-Dobieranie metod i technik wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych 
-Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w czynnościach życia codziennego 
-Udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w czynnościach życia codziennego 
-Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków 
-Stosowanie profilaktyki i pielęgnacji p/odleżynowej 
- Prowadzenie dokumentacji z opieki i wsparcia udzielanego podopiecznym. 
 
WYMAGANIA: 
- Wykształcenie średnie lub wyższe – kierunek lub w specjalność opiekun medyczny; 
- Min. półroczne doświadczenie w pracy jako opiekun medyczny; 
- Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, życzliwość, otwartość, asertywność. 
- prawo jazdy kategorii B  
 
OFERUJEMY: 
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1 etatu; 
- Wynagrodzenie ok. 2500,00 zł brutto 
- Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole; 
- Perspektywy rozwoju zawodowego; 
- Współrealizację dużych, ciekawych projektów. 
 

Miejsce pracy: Powiat Skierniewice 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list 
motywacyjny do dnia 2 maja 2019 r. na adres e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl 
(z tytułem wiadomości: OPIEKUN MEDYCZNY) bądź na adres siedziby: Stowarzyszenie 
Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach (z dopiskiem: OPIEKUN MEDYCZNY). 

Do ofert prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach w celu 
prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” Oferty bez powyższego 
oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane. 

W razie pytań prosimy o kontakt z Magdalena Kuśmierczyk, e-mail: 
m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl, tel. 512 444 208 . Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi osobami. 

Projekt pt. „Skierniewicki CUŚ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, umowa nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00. 
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