
DOM P0 t\4CICY §POł_ICZNEJ
,,poG0o/\rA J§SJEŃ"

58-560 Jeienia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-7§"§?0.38 lub /5-755-89-86

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ooPogodna Jesień'o w Jeleniej Górze

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

1. Stanowisko pracy: POKOJO\ilA,
2. Wymiar etatu : pełen etat,

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, docelowo umowa na czas nieokreślony,

4. Miejsce wykonywaniapracy: Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień",
Dział TerapeuĘczno-Opiekuńczy, ul. Leśna 3,58-560 Jelenia Góra

5. Ilość wolnych stanowisk : 1

6. Przewidywany okres zatrudnienia: styczeń 2019

7, Wymaganianiezbędne:

a) wykształcenie minimum podstawowe
b) doświadczęńę zawodowe - co najmniej roczny staż pracy, mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku
c) stan zdrowia pozwaIający nazatrudnienię na ww stanowisku.

8. Wymaganiadodatkowe:

a) wysoka kultura osobista,
b) dokładność i starannośó,
c) sumienność i rzetelność,
d) umiejętnośó pracy w zespole,
e) zaangażowanie w sprawy mieszkańców,
f) wrżliwość na potrzeby innych Ludzi,
g) dyspozycyjność - praca na dwie zmiany, również w soboty, niedziele i święta.

9. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) utrz5zmanie czystości w pokojach zajmowanych przez mieszkńców ( zamiatanie, odkurzanie,
mycie podłóg, mycie okien, zmianafiran, Ę.) otazw łazieŃachmieszkńców,

2) dbałośó o porządek w inrrych .vqyznaczonych pomieszczeńach ogólnodostępnych Domu i na
ciągach komunikacyj nych,

3) wykonywanie irrnych czynności mających na celu podniesienie estetyki pomieszczeń Domu.
4) pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,
5) uczestnictwo w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz przy opracowywaniu

,,Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca",
6) wykonywanie innych czynności zleconych przęzDyrektora Domu

10. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kserokopie posiadanych świadectw pracy,
5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętrości,
6) zgodanaprzehvarzanie danych osobowych o treści:

,,I.Wytażamzgodęnaprzetwarzanie moich danych osobowych pTzęz Administratora



Danych Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra,
w celu wzięciaudziałuw naborze na wolne stanowisko pracy - pokojowa"
2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam,że sąone zgodne zptawdą.
3.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tymz informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiartia."

11. Miejsce i termin zlożenia dokumentów:

Wynagane dokumenty należy złożyc osobiście do dnia I4.I2.20I8 r. w Domu Pomocy Społecznej
,,Pogodna Jesień" w Jeleniej Górue ul. Leśna 3, pokój nr 3 w godz. od 800 do 1500 lub przesłać na
adres Domu z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko: pokojowa" w nieprzekraczalnymterminie do dnia
14.I2.20I8 r.

12. Warunki pracy

1) praca w budynku Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" w Jeleniej Gótze,
2) bezpośredni kontakt z osobami w podeszłym wieku,
3) praca w zespole,
4) praca dwuzmianowa, obejmująca soboty, niedzielę i święta.

13 . Informacje dodatkowe

1) Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wy-
mogów formalnych nie będą rozpatryłvane.

2) Osoby spełniające kryteria formalne naboru zostanąpowiadomione telefonicznie o terminie
rozl4owy kwalifi kacyj nej .

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Domu Pomocy
Społecznej ,,Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w jed-
nostce.
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Domu Pomocy Społet

w Jel
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,., Renata

Osoba do kontaktu : Agnieszka Banasik tel. (75) 75-520-38 w. 360

Jelenia Góra, 03 grudnia 2018 r.


