
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  
ogłasza nabór na stanowisko  

TRENERA PRACY z osobami z zaburzeniami psychicznymi – trening umiejętności 
gastronomicznych w ramach umowy zlecenia w projekcie „MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE”  

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

 
 

I. Główne zadania 
Praca z osobą z zaburzeniami zdrowia psychicznego: 
a) przeprowadzenie cyklu treningów pracy w zakresie umiejętności 

gastronomicznych – indywidualnych i grupowych, 
b) pobudzanie zawodowej i społecznej aktywności, inspirowanie działań  

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 
c) podnoszenie umiejętności społecznych związanych z uzyskaniem zatrudnienia, 
d) motywowanie do pracy nad własnym rozwojem, 
e) organizacja wyjść uspołeczniających (edukacyjno – kulturalno - rozrywkowych). 

 
II. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie min. średnie 
2. Doświadczenie w pracy z osobą chorą lub zaburzoną psychicznie (minimum  

2 lata) 
3. Doświadczenie w prowadzeniu grup (warsztaty, treningi pracy z uwzględnieniem 

osób zaburzonych psychicznie). 
 

III. Wymagania dodatkowe 
1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć gastronomicznych 
2. Odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie w realizowane zadania 
3. Dobra organizacja pracy 
4. Optymizm i cierpliwość 
5. Dyspozycyjność 
6. Empatia i otwartość. 

 
IV. Termin i miejsce realizacji 

wrzesień - grudzień 2012 r. /łącznie 200 godzin/ 
Miejsce pracy – Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku (ul. Starogardzka 20)/„Osiedle 
Sitowie” – dzielnica Gdańsk – Rudniki. 

 
V. Wymagane dokumenty 

1. Aktualne CV 
2. List motywacyjny 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 

zawodowej 
4. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z prowadzonym 
naborem na trenera pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w ramach 
umowy zlecenia”. 

 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy przesłać do dnia 20 sierpnia 2012 r. na adres e-mail: 
rekrutacja@mopr.gda.pl lub złożyć w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Gdańsku, ul. Leczkowa 1A (decyduje data wpływu do Kancelarii). Rozpatrywane 
będą tylko oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów. 
Ofertę należy opatrzyć dopiskiem (w tytule maila lub na kopercie) „Mój sposób na 
życie – trener pracy – trening gastronomiczny”. 


