
 

 

 

 

          Kępno, dnia 13.05.2021r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach projektu pn. „Usługi 

indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, tytuł projektu: „Door-to-door w Mieście i Gminie 

Kępno”, poszukuje: Kierowcę z kat.D i orzeczeniem o niepełnosprawności, Opiekuna (asystenta) z 

kat.D (który będzie zastępował kierowcę w razie jego nieobecności) i Dyspozytora. Kandydaci  na 

Opiekuna i Dyspozytora z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności będą mieli pierwszeństwo w 

zatrudnieniu. 

 Do zadań kandydatów będzie należało m.in.: 

1) kierowca - w porannym kursie dowóz użytkownika w miejsce docelowe np.PUP, później dowóz 

seniorów do CKS lub innego miejsca w zależności od wykazanych potrzeb, osoby w wieku 

aktywności zawodowej np. na kurs, szkolenie, do potencjalnego pracodawcy; 

2) opiekun (asystent) – asystowanie kierowcy przy dowozie, pomoc w dotarciu do i z pojazdu, 

dbanie o bezpieczeństwo użytkowników samochodu, zastępowanie kierowcy w razie jego 

nieobecności; 

3) dyspozytor – przyjmowanie zgłoszeń od potencjalnych odbiorców telefonicznie, mailowo lub za 

pomocą aplikacji, w dni robocze i przekazywanie ich opiekunowi, tworzenie miesięcznych 

harmonogramów przejazdu, zastępowanie opiekuna w razie jego nieobecności. 

 W ramach zatrudnienia oferujemy umowę o pracę zawartą od dnia 01.06.2021r. 

 

 Zgłoszenia powinny zawierać CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych 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 (RODO).”; ksera 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 

 

 Dokumenty należy złożyć w następujący sposób: 

• wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu siedziby Ośrodka w Kępnie, ul. Ks. P. 

Wawrzyniaka 10 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:”DOOR-TO-DOOR” lub 

• skany dokumentów wysłać na adres mailowy – kontakt@mgops.kepno.pl, w temacie 

wiadomości wpisując „DOOR-TO-DOOR”  lub 

• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno, z dopiskiem  „DOOR-TO-DOOR” 

 w terminie do 21 maja 2021r. 

 

 

         KIEROWNIK 

        Miejsko-Gminnego Ośrodka 

          Pomocy Społecznej w Kępnie 

                /-/ Maria Żurecka 
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