
Profil kandydata w naborze pracowników do spółdzielni socjalnej 
 

1) Osoba długotrwale bezrobotna: 
a) osoba pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, gotowa 

do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia w wieku mniej niż 25 lat; 
b) osoba pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, gotowa 

do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia w wieku 25 lat lub więcej; 
c) pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 

12miesięcy w okresie ostatnich 2lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i 
przygotowania zawodowego dorosłych. 

2) Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (definicja z 
ustawy o pomocy społecznej lub ETHOS). 

3) Osoba uzależniona od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających. 
4) Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności lub zwalniana z zakładu karnego i 

mająca trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej. 

5) Uchodźca realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o 
pomocy społecznej. 

6) Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych:  
a) częściowa niezdolność do pracy 
b) całkowita niezdolność do pracy 
c) całkowita niezdolność do pracy i samodzielniej egzystencji 

7) wydanym przez Powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności: 
a) niepełnosprawność w stopniu lekkim 
b) niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym 
c) niepełnosprawność w stopniu znacznym. 

8) Osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego, czyli: 

a) chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne) 
b) upośledzona umysłowo 
c) wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem 

wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga 
świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w 
środowisku rodzinnym lub społecznym. 

9) Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną. 
10) Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. 
11) Osoba niesamodzielna. 
12) Osoba będąca członkiem gospodarstwa domowego sprawującym opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z członków nie pracuje ze względu na 
konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością 

13) Osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą. 
14) Osoba uboga pracująca. 
15) Osoba przebywająca lub opuszczająca młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii. 
16) Osoba opuszczająca zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich. 

 
Warunki zatrudnienia 

 
1) Umowa  pracę. 
2) Wymiar czasu pracy uzależniony od możliwości kandydata: od ¼ etatu do całego etatu. 
3) Minimalny okres zatrudnienia – 19 miesięcy. 

 
Zakres obowiązków  

 



Osoba zatrudniona na stanowisku Pracownik Spółdzielni Socjalnej będzie wykonywała swoje 
obowiązki na terenie gminy Malczyce: 

1) czynności związane z utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach 
należących do Urzędu Gminy oraz innych miejscach, zewnętrznych należących do 
UG Malczyce (chodniki, tereny zielone); 

2) czynności biurowe związane z funkcjonowaniem UG Malczyce oraz zakładów 
budżetowych, spółek oraz instytucji powiązanych z UG.  

 


