
 

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 

ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów 

 ogłasza nabór na stanowisko:  

 

 

 

Możliwe formy zatrudnienia: 

✓ umowa o pracę Wymiar etatu: 1/1   

✓ umowa cywilnoprawna 

 

Ogólny zakres zadań realizowanych na stanowisku: 

• Udzielanie wsparcia i terapii pacjentom/podopiecznym, jego rodzinie oraz społeczności lokalnej, 

poprzez oddziaływania indywidualne, a także współpracując z wielospecjalistycznym zespołem 

terapeutycznym, a w szczególności: 

➢ świadczenia czynnej opieki wobec pacjentów/podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi i 

emocjonalnymi w ramach środowiskowych form opieki 

➢ nawiązywania kontaktu z pacjentem/podopiecznym oraz rozpoznawania jego potrzeb i 

możliwości, 

➢ planowania działań terapeutycznych oraz opracowania indywidualnych i społecznych planów 

wsparcia, 

➢ podejmowania interwencji środowiskowych, realizacji działań terapeutycznych w wymiarze 

indywidualnym i społecznym 

➢ realizuje zadania poprzez oddziaływania indywidualne, a także współpracując z 

wielospecjalistycznym zespołem terapeutycznym , 

➢ koordynowanie działań w zakresie współpracy instytucjonalnej 

➢ ustalanie zasad kontaktowania się z pacjentem/podopiecznym, 

➢ prowadzenia treningu umiejętności społecznych, 

➢ edukowania otoczenia pacjenta w sprawach związanych z chorobą 

➢ prowadzenia dokumentacji pracy z pacjentem/podopiecznym, 

• Podejmowanie działań zapobiegających stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• Realizacja zaleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, 

• Systematyczne, rzetelne, czytelne i kompletne prowadzenie dokumentacji medycznej według 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych zarządzeń Szpitala Powiatowego w 

Złotowie 

• Stałe i systematyczne dokształcanie zawodowe oraz wykonywanie czynności w zakresie kształcenia 

podyplomowego personelu medycznego 

 

Wymagania niezbędne: 

• Wykształcenie: średnie 

 

 

Wymagania pożądane: 

• Kursy kwalifikacyjne, Szkolenie z zakresu terapii środowiskowej  



Wymagania dodatkowe:  

• Umiejętność organizacji pracy, 

• Współpraca z zespołem, 

• Obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, 

sumienność. 

 

Wymagane dokumenty: 

• Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem, 

• Curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej i zawartym oświadczeniem kandydata o 

treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych), przez Szpital Powiatowy im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie przy ul. Szpitalnej 28, zawartych w CV na potrzeby obecnego  

procesu rekrutacyjnego”. 

• Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane 

do zajmowania danego stanowiska, 

• Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, 

• Oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni 

praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych 

z dysponowaniem środkami publicznymi. 

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać pisemnie lub osobiście w terminie                                          

do 10.08.2021 roku do godz. 10:00, w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala, ul. Szpitalna 28,       

77-400 Złotów w kopercie z dopiskiem:        

 

„Terapeuta środowiskowy”. 

 

Zapraszamy do składania ofert. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z 

wybranymi osobami. 

 

 

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.        

Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: 67 263 25 10 lub wysyłając pisemną 

korespondencję na adres: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Szpitalna 

28 lub na e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować 

wysyłając email na adres iod@szpital.zlotow.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Administratora 

Danych z dopiskiem „IOD”.   


