
OFERTA PRACY 
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU POSZUKUJE OSOBY NA 

STANOWISKO: DIETETYKA/SPECJALISTY DS. ŻYWNOŚCI 

 
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie (planowany termin zawarcia umowy: 

październik 2021 r.).  

1. Wymagania niezbędne: 

1)  spełnienie jednego z poniższych warunków: 

a) wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu żywienia/dietetyki lub 

pokrewne, 

b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika technologii 

żywienia w specjalności dietetyka, 

2)  staż pracy w zawodzie dietetyka: 1 rok, 

3)  doświadczenie w prowadzaniu warsztatów z zakresu zdrowego żywienia:  

6 miesięcy,  

4)  zdolności: organizacyjne, kreatywność, komunikatywność, cierpliwość, 

empatyczność, odporność na sytuacje stresowe, dyspozycyjność. 

 

2. Do zadań Dietetyka/Specjalisty ds. żywności będzie należeć w 

szczególności: 

1)  zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdrowego żywienia 

dla uczestników projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych”, 

2)  opracowanie indywidualnych planów dietetycznych dla najbardziej 

potrzebujących uczestników projektu „Wsparcie organizacji usług 

społecznych”; 

3)  promowanie zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem wpływu żywności na 

funkcjonowanie organizmu; 

4)  kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych oraz podtrzymywanie 

dobrego samopoczucia uczestników projektu „Wsparcie organizacji usług 

społecznych”; 

5)  prowadzenie dokumentacji warsztatów tj. prowadzenie listy obecności 

uczestników warsztatów wraz z przygotowaniem protokołu na zakończenie 

warsztatów oraz wydanie każdemu uczestnikowi zaświadczenia o 

ukończonych warsztatach; 

6)  sporządzanie i przekazywanie dokumentacji z wykonywanych czynności na 

potrzeby realizacji projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych”; 

7)  współuczestniczenie w tworzeniu przyjaznego środowiska pracy. 

 

3. Warunki pracy na danym stanowisku:  

1) miejsce pracy: Dzienny Dom Pomocy Społecznej „przy Placu Wolności”, Plac 

Wolności 8-9, Racibórz,  

2) godziny wykonywania zlecenia do ustalenia przez zleceniodawcę, 

3) przewidywany termin podjęcia zlecenia: październik 2021 r. 



4) umowa zlecenie zawarta w ramach realizacji projektu „Wsparcie organizacji 

usług społecznych”. 

 

4. W przypadku zainteresowania ww. zleceniem prosi się kandydatów o 

złożenie:  

1) podania z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko Dietetyka/Specjalisty  

ds. żywności, 

2) podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych zleceniobiorców. 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta 

pracy na stanowisko Dietetyka/Specjalisty ds. żywności” do dnia 20 września 

2021r, go godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu,  

ul. Sienkiewicza 1 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z zastrzeżeniem, że 

dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły pod ww. adres  

w terminie do dnia 20 września 2021r. do godz. 12.00. Oferty przesłane drogą 

elektroniczną bez podpisu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje pod nr tel. 

32 415 26 50 wew. 138. 

 

 

 

 

 

           Zatwierdziła 

                 Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu 

                            mgr Roksana Pytlik 

 

 

 

Racibórz, 7 września 2021r. 


