
DYREKTOR WROCŁAWSKIEGO  ZAKŁADU AKTYWNOŚCI  ZAWODOWEJ 
UL.LITOMSKA 10, 53-641 WROCŁAW 

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : 

SPECJALISTA DS.OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 Zakres wykonywanych zadań: 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie 
działań w zakresie wsparcia pracowników z niepełnosprawnością podczas wykonywania 
zleceń we współpracy z instruktorami  w poszczególnych działach działalności usługowej i 
wytwórczej, w tym: 

a) doradztwo w zakresie przygotowania i dostosowania stanowiska pracy osób z 
niepełnosprawnością z uwzględnieniem ich możliwości, 

b) organizowanie procesu pracy osób z niepełnosprawnością, 
c) udział w opracowywaniu oraz realizacja indywidualnych programów rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
d) prowadzenie zajęć trenerskich i spotkań terapeutycznych w zakładzie z osobami 

niepełnosprawnymi, których celem będzie realizacja indywidualnych programów 
rehabilitacji zawodowej,  

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Miejsce pracy: budynek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej-  

ul. Litomska 10,53-641 Wrocław 

Stanowisko pracy: praca stacjonarna, przy stanowisku komputerowym powyżej 4 
godzin dziennie oraz w pozycji stojącej, cały etat, stanowisko pracy nie jest dostosowane 
do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, 

Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2021r. 

Wymagania niezbędne:   

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz 
obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów 
prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych); 

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

3)  nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana 
opinia; 

4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; 

5)  wykształcenie wyższe  i min.2 lata stażu pracy; 

6) znajomość ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 



7)  znajomość rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej; 

8) obsługa pakietu Microsoft Office; 

Wymagania  dodatkowe: 

1)   doświadczenie zawodowe jako trener pracy oraz terapeuta zajęciowy; 

2)   umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi; 

3)   umiejętność samodzielnej organizacji pracy; 

4)   umiejętności rozwiązywania problemów; 

7)   wiedza w zakresie doradztwa zawodowego. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu lutym 2021 wyniósł powyżej 6%. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1)  list motywacyjny-opatrzony datą i własnoręcznym podpisem, 

2)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie- 
opatrzony datą i własnoręcznym podpisem ( wzór w załączeniu), 

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,  

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego ( dotyczy osób 
nieposiadających obywatelstwa polskiego), 

5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada 
nieposzlakowaną opinię - opatrzone datą i własnoręcznym podpisem ( wzór w 
załączeniu), 

6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, 
który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 
21 listopada o pracownikach samorządowych. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

1)      Dokumenty należy  składać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do  
dnia: 

  12 kwietnia  2021 r.  do godz.  14:00 -tej. 

2) Sposób  składania  dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: 
Nabór na stanowisko: specjalista ds. osób niepełnosprawnych we Wrocławskim 
Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, 53-641Wrocław 

3)  Miejsce  składania  dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w godz. 8:00-14:00 lub za 
pośrednictwem innych osób we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. 
Litomska 10, 53-641 Wrocław pokój 101 (kadry) lub przesłać za pośrednictwem 
operatora  pocztowego. Za termin złożenia uznaje się datę faktycznego wpływu 
kompletnych dokumentów aplikacyjnych do WZAZ. 

Inne informacje 

1) Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej-bez 
załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, czy kserokopii dowodu osobistego. 
Przekazanych przez kandydata informacji wykraczających poza zakres określony w 
ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe 
nie podlegają ocenie. 
2)   Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony 
w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane. 
3)   Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U.  
z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być 
złożone w języku polskim. 
4)   Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego 
etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. 
5)   Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym 
informowani. 
6)   Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru 
zostaną dołączone do akt osobowych. 
7)   Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości  na  
stronie  www.zaz.wroclaw.pl w zakładce BIP oraz na tablicy informacyjnej Wrocławskiego 
Zakładu Aktywności Zawodowej. 
 
                                                                                                               Dyrektor 

                                                                                                              Ewa Wójcik 

Załączniki do wypełnienia: 

1) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

2) oświadczenie kandydata na urzędnika, 

3) oświadczenie kandydata- RODO, 

4) klauzula informacyjna- RODO, 


	Załączniki do wypełnienia:

