Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
z siedzibą pod adresem 05 – 840 Brwinów, Czubin 13
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko opiekun w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania niezbędne:
 minimum wykształcenie średnie, dyplom opiekuna w domu pomocy społecznej będzie atutem
w procesie rekrutacji;
 minimum roczny staż pracy/doświadczenie zawodowe; z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku
stażu pracy możliwość zatrudnienia na stanowisku Młodszy Opiekun
 nienaganna postawa etyczna;
 nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 Pracownik na ww. stanowisku ma obowiązek legitymowania się odpowiednim dokumentem
wskazującym brak przeciwwskazań do wykonywania tego typu prac (odpowiednie badania
i uzyskanie – określonych przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenia
lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania
tych prac);
 zaangażowanie w sprawy mieszkańców;
 rzetelność, terminowość, dokładność, staranność, systematyczność, umiejętność pracy pod
presją czasu, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, wysokie poczucie
odpowiedzialności za drugiego człowieka , zorientowanie na osiągnięcie celu, wysoka kultura
osobista;
 dyspozycyjność;
 mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Wymagane dokumenty
 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące
załącznik do aplikowania na stanowisko
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres sekreatariat@dpsczubin.com.pl
w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godz. 16:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefon
(22) 729 63 57; (22) 729 51 27 wew.249, 242, 222 w dni powszednie w godz. 8:00-16:00
Tutejsza jednostka zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko – Opiekun.
Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@dpsczubin.com.pl, mam świadomość,
że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody
przed jej wycofaniem.

data i czytelny podpis kandydata
………………………...

Oryginał z odręcznym podpisem zostanie doręczony na rozmowie kwalifikacyjnej

