
Toruń, 16.05.2016r. 

 

 

 

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Edukacji  i  Profilaktyki Uzależnień  w  Toruniu 

ogłasza publiczny nabór kandydatów na wolne stanowisko  Depozytariuszki 

w Dziale Izba Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Edukacji  i  Profilaktyki Uzależnień 

w  Toruniu 

 

 

Stanowisko:  Depozytariuszka (kobieta
1
) 

Ilość stanowisk: 1 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa 

Wymiar czasu pracy: 1,0  etat 

 

 

I. Wykształcenie:  

- niezbędne: średnie, 

- preferowane: medyczne, ukończony kurs opiekuna medycznego, ratownika medycznego. 

 

II. Staż pracy: nie jest wymagany. 

  

III. Predyspozycje osobowościowe: 

- niezbędne: dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, odporność na stres, 

  umiejętność pracy w zespole, 

- preferowane: umiejętność pracy z trudnym klientem. 

 

IV. Wymagania dodatkowe: 

Znajomość przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek 

wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (poz. 1850). 

 

V. Zakres zadań na stanowisku w szczególności obejmuje: 

 

1. zapewnić  osobom przyjmowanym  i  innym do Działu Izba Wytrzeźwień równe 

traktowanie każdemu  i  to bez względu na: narodowość, rasę, płeć, kolor skóry, 

pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię, przekonania  

polityczne, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne, 
2. przestrzegać   zasady  uprzejmości, co  należy  rozumieć  jako służenie radą czy poradą co do 

możliwego  i  korzystnego dla  jednostki sposobu postępowania  jak  również przepraszać   za  

błędy  i  uchybienia wobec  pensjonariuszy  i  petentów  Izby  Wytrzeźwień, 

3. na  prośbę osoby przebywającej  w  Izbie  Wytrzeźwień niezwłocznie powiadomić wskazane 

przez nią osoby bliskie  o  fakcie przebywania  w  Izbie Wytrzeźwień, 

4. na polecenie lekarza dyżurnego dokonywać u  osób  nietrzeźwych zabiegów  higieniczno – 

sanitarnych i medycznych, 

5. dokonywać   stałej   kontroli   sal, w  których   przebywają  pacjentki  i  informować                           

o  każdym wypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub działania na  szkodę zdrowia i  życia 

własnego lub  innych  pacjentów, 

                                                           
1
 Podstawa prawna - §8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb 

wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (poz. 1850). 



6. dokonywać  na  bieżąco  zmiany  pościeli  oraz  dbać  o  wygląd  estetyczny  pomieszczeń                       

i  łóżek, 

7. przyjmować interesantów w sprawach związanych z regulowaniem  należności, 

8. prowadzić rejestr ponagleń do zapłaty należności  rozłożonych na raty, 

9. prowadzić akta pensjonariuszy, 

10. wykonywać polecenia bezpośredniego przełożonego i Dyrektora jednostki wynikających                 

z obowiązku służbowego. 

 

VI. Wymagane dokumenty: 

 

1. CV, list motywacyjny 

2. świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie /kserokopie/ 

3. dokumenty potwierdzające staż pracy /kserokopie/ 

4. dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje /kserokopie. 

 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie powinny być opatrzone klauzulą: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych 

osobowych /Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./. 

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Depozytariuszki 

w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu” należy składać w terminie                   

do dnia 30.05.2016r. do godziny 12.00 w sekretariacie Ośrodka lub listownie na adres: 

 

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień 

ul. Kasztanowa 16 

87 – 100  Toruń 

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. 

 

 

VIII. Informacje o przebiegu naboru: 

 

1. złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów 

wymagań formalnych na w/w stanowisko, 

2. aplikacje, które wpłyną  do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień                          

w Toruniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, 

3. osoby spełniające wymagania formalne poinformowane zostaną telefonicznie 

o rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 30.05.2016r. 

 

 

   Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka Edukacji 

     i Profilaktyki Uzależnień  

  w Toruniu 

          (-) 

      Danuta Gadziomska 


