
                                              Caritas Diecezji Sosnowieckiej  

Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:                                                                

Fizjoterapeuta w Stacji Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego                                                

Caritas Diecezji Sosnowieckiej 

Miejsce pracy: Stacji Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego                                                

Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec. 

Zadania:                                                                                                                                               

- zajmowanie się usprawnianiem pacjentów,                                                                                                              

- przygotowywanie i wykonywanie zabiegów w celu eliminowania pewnych chorób i 

dolegliwości oraz zapobieganie ich nawrotom lub postępowi u pacjenta,                                              

- wykonywanie rehabilitacji, na którą składają się: kinezyterapia (terapia ruchem), 

fizykoterapia (terapia czynnikami fizycznymi - energią cieplną, prądami, promieniowaniem), 

masażu, ćwiczeń usprawniających,                                                                                                                                         

- zajmowanie się w profesjonalny sposób pomocą osobie chorej i niesamodzielnej,                              

- podejmowanie kompleksowej współpracy z zespołem pracowników tj. fizjoterapeutami i 

masażystą,  

Wymagania:                                                                                                                                           

- wykształcenie minimum licencjackie, a najlepiej magisterskie w kierunku fizjoterapii,                                                                                                                                                        

- potrafić łączyć rozległą wiedzę medyczną i anatomiczną ze zdolnościami manualnymi oraz 

być sprawnym fizycznie,                                                                                                                       

- cechować się, m.in.: umiejętnością nawiązywania kontaktu z pacjentami, cierpliwością, 

podzielnością uwagi, konsekwencją, wrażliwością, kulturą osobistą, a także chęcią pomocy 

innym, 

- posiadać potwierdzoną wiedzę i doświadczenie dającą rękojmię prawidłowego 

wykonywania obowiązków fizjoterapeuty w zakresie usług usprawniających i leczniczych 

osobie chorej i niesamodzielnej,                                                                                                                                

– radzenie sobie w sytuacjach niestandardowych,                                                                          

– obowiązkowość, rzetelność, wysoka kultura osobista,                                                              

- posiadanie cech predestynujących do wykonywania pracy fizjoterapeuty tj.: szczególna 

empatia, bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole,                                     

- w związku z wykonywaniem  zawód zaufania publicznego brak prawomocnego skazania za 

przestępstwo popełnione umyślnie. 

 

Warunki pracy: 

-  praca w zamkniętych pomieszczeniach - salach do ćwiczeń, gabinetach,                                                                          

- związana się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi,                                                                                                  

- często z kilkoma osobami jednocześnie, przeprowadzając kilka zabiegów równolegle,                                                               

- praca ta ma charakter indywidualny i samodzielny - wedle procedur zabiegowych.                                             

- Czas pracy 7,35 godziny dziennie. 

Oferujemy: 
– umowę o pracę,                                                                                                                              

– możliwość poszerzania doświadczenia.  

 



   Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 17 września 20201r.,                  

na adres: Caritas Diecezji Sosnowieckiej ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec,                                                                      

mail: sosnowiec@caritas.pl 

    W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych 

dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 r.  Nr 101., poz. 926. ze zmianami), a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla składających CV                    

w związku z ubieganiem się o zatrudnienie 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej z 

siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ul. Korczaka 5. W związku z ubieganiem się o 

zatrudnienie w Caritas Diecezji Sosnowieckiej / lub w jej placówkach, informujemy, że  

Caritas Diecezji Sosnowieckiej administruje wszystkimi danymi osobowymi związanymi 

z ubieganiem się o zatrudnienie. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę 

kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji  pod numerem telefonu  

32 363-03-76. 

2. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji w zakresie, w jakim jest to 

konieczne i nie zostaną nikomu udostępnione. 

3. W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa 

Informacji.                                                                                                                                               

4.  Dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do celów rekrutacji i zostaną  

usunięte z baz danych w momencie, w którym pracodawca zdecyduje, że nie złoży oferty 

zatrudnienia.          

5. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w 

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z  

prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w zakresie adresu 

zamieszkania, adresu do korespondencji i numeru telefonu oraz pozostałych podanych przeze mnie 

danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

 



 

 

 


