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O G Ł O S Z E N I E 

 
 
Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami poszukuje pracownika na 
stanowisko    
 
                                      KIEROWNIK WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
                                                Miejsce pracy: Środa Śląska, Kilińskiego  
 
Opis stanowiska: 
 

 Prowadzenie i zarządzanie Warsztatem Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej, w tym  
zapewnienie odpowiednich warunków pracy i zajęć dla pracowników oraz uczestników 
placówki. 

 Prowadzenie i systematyczne aktualizowanie obowiązującej dokumentacji związanej  
z organizacją pracy i bieżącą działalnością warsztatu.        

 Przygotowywanie planów rocznych działalności warsztatu z zakresu merytorycznego oraz 
finansowego. 

 Czuwanie nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych przyznanych na działalność 
warsztatu. 

 Rozliczanie działalności warsztatu, przygotowywanie sprawozdań kwartalnych 
i rocznych w zakresie merytorycznym oraz finansowym.  

 Reprezentowanie WTZ w zakresie jego działalności merytorycznej na terenie prowadzonej 
działalności. 

 Sprawowanie nadzoru nad praktykami i stażami zawodowymi odbywającymi się na terenie 
WTZ. 

 Współpraca z Zarządem Stowarzyszenia, ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi oraz ich 
Kierownictwem. 
 

Wymagania: 
 

 Wykształcenie wyższe magisterskie. 
 Doświadczenie zawodowe i/lub dodatkowe wykształcenie w zakresie zarządzania (w tym 

zarządzania zasobami ludzkimi). 
  Podstawowa wiedza z zakresu działań organizacji pozarządowych oraz współpracy  

z jednostkami samorządu terytorialnego.  
 Doświadczenie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami 
 Umiejętność planowania i organizacji,  duża samodzielność w realizacji powierzonych 

zadań, umiejętność samodzielnego zdobywania informacji. 
 Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office. 
 Terminowość w działaniu. 
 Umiejętności interpersonalne, komunikatywność i wysoka kultura osobista. 
 Gotowość do przyjmowania nowych wyzwań. 
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Oferujemy: 
 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 
 Wynagrodzenie uzależnione od poziomu kompetencji, doświadczenia zawodowego 

i wykształcenia. 
 Możliwość rozwoju zawodowego,  dokształcania, bezpłatnych szkoleń. 
 Wsparcie merytoryczne w okresie próbnym.  

      
 
List intencyjny oraz CV proszę przesyłać na adres 50-015 Wrocław ul. Stawowa 1A z dopiskiem oferta 
pracy, bądź osobiście w siedzibie Stowarzyszenia  Wrocław, ul Stawowa 1A , pok.204. 
 
 
Prosimy o zamieszczenie w CV treści: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” 
 

 

 

  

             
 

 
 


