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Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze 
informuje, ze poszukuje kandydatow do pracy 

1. stanowisko pracy: POMOC ADMINISTRACYJNA 

2. wymiar etatu : 1/2 etatu, 

3. rodzaj umowy: umowa o prac§ na okres probny, docelowo umowa o prac§ na czas nie-
okreslony, 

4. miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien", 

Dzial Administracyjno-Gospodarczy, 

5. ilosc wolnycli stanowisk : 1 

6. Niezb^dne wymagania od kandydatow: 

a) wyksztaicenie minimum srednie, preferowane kierunki o specjalnosci administracyjnej lub 
ekonomicznej, 

b) minimum roczny staz pracy, mile widziane doswiadczenie w jednostkach samorz^dowych 
administracji publicznej, 

c) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z praw publicznych, 
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne przest^pstwo, 
e) obywatelstwo polskie, 
f) nieposzlakowana opinia. 

7. Dodatkowe wymagania od kandydatow: 

a) znajomosc ustawy o pomocy spolecznej, ustawy o pracownikach samorz^dowych, ustawy 
prawa zamowien publicznych, 

b) umiej^tnosc obslugi komputera, dobra znajomosc pakietu MS Office, Internetu, poczty elek-
tronicznej, 

c) samodzielnosc, rzetelnosc, odpowiedzialnosc, 
d) terminowosc, 
e) sumiennosc i rzetelnosc, 
f) wysoka kultura osobista, 
g) gotowosc do stalego podnoszenia swoich kwalifikacji, 
h) latwosc nawi^zywania kontaktow, 
i) Stan zdrowia pozwalaj^cy na zatrudnienia na stanowisku okreslonym w naborze. 

8. Zadania wykonywane na stanowisku: 

a) samodziele prowadzenie Sekretariatu Domu Pomocy Spolecznej "Pogodna Jesien" 
b) prowadzenie czynnosci kancelaryjnych w zakresie: 

- przyjmowania, rejestrowania i rozdzialu korespondencji oraz przesylek, 
- sporzcjdzania czystopisow pism oraz ich powielania, 
- wysyiania korespondencji i przesylek, 

c) obsluga poczty elektronicznej Domu, 



d) obsluga centrali telefonicznej i l^czenie rozmow, informowanie Dyrektora o sprawach sluz-
bowych zglaszanych telefonicznie, 

e) prowadzenie wszelkich rejestrow obowi^zuj^cych w Domu oraz monitorowanie obiegu do-
kumentow wewn^trz placowki, 

f) organizacja i realizacja zaopatrzeiiia dla Sekretariatu Domu, gabinetu Dyrektora Domu oraz Dzia-
hi Administracyjno-Gospodarczego, 

g) obsluga administracyjno - organizacyjna gabinetu Dyrektora Domu, 
h) dbalosc o porz^dek, estetyk^ i prawidlowy wystroj sekretariatu i gabinetu Dyrektora Domu, 
i) obsluga interesantow, udzielanie im niezb^dnych informacji i wyjasnien dot. biez^cego 

funkcjonowania Domu, ze wskazaniem konki-etnego pracownika, zajmuj^cego si^ danym 
rodzaj em spraw, 

j ) pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych oraz udziai w zakresie zabezpie-
czenia dostaw towarow i uslug dokonywanych w trybie ustawy PZP, 

k) wykonywanie innych poleceh Dyrektora. 

9. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny i CV, 
2) kopie dokumentow potwierdzaj^cych posiadane kwalifikacje, 
3) kopie posiadanych swiadectw pracy, 
4) oswiadczenie o niekaralnosci za przest^pstwo popelnione umyslnie o nast^puj^cej tresci: 

„Posiadam peln^ zdolnosc do czymiosci prawnych oraz korzystam w pelni z praw publicz
nych, nie bylam (bytem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne przest^p-
stwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe", 

5) oswiadczenie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy na stanowisku obj^tym naborem, 
6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o tresci: 

„l.Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 
Danych Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" ul. Lesna 3, 58-560 Jelenia Gora 
w celu wzi?cia udzialu w naborze na wolne stanowisko pracy - pomoc administracyjna" 
2. Podaj? dane osobowe dobrowolnie i oswiadczam, ze s^ one zgodne z prawd^. 
3. Zapoznalem(-am) si^ z tresci^ klauzuli informacyjnej, w tym z informacji o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dost^pu do tresci swoich 
danych i prawie ich poprawiania." 

10. Miejsce i termin ziozenia dokumentow: 

Wymagane dokumenty nalezy ziozyc osobiscie bezposrednio w Sekretariacie Domu Pomocy 
Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze ul. Lesna 3, pokoj nr 3 w godz. od 8°° do 15^° do 
dnia 26.11.2019 lub przeslac na adres Domu z dopiskiem „Nab6r na stanowisko: pomoc admini
stracyjna" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2019 (decyduje data wplywu dokumen
tow do adresata). 

11. Przewidywany termin zatrudnienia - luty 2020 r. 



12. Informacje dodatkowe: 

a) wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV oraz zgoda na przetwarzanie danych osobo
wych powinny bye opatrzone wlasnor^cznym podpisem, 

b) 0 zakwalifikowaniu do nastepnego etapu rekrutacji osoby, ktore spelni^ warunki formalne 
zostan^ powiadomione telefonicznie, 

c) informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
stronie internetowej Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze oraz 
wywieszona na tablicy ogloszeh w jednostce, 

d) umowa o prac? na zawarta na okres probny, z mozliwosci^ jej przedluzenia docelowo na 
czas nieokreslony, 

e) praca od poniedzialku do piq-tku w wymiarze 4 godzin dziennie. 

13. Warunki pracy 

a) praca na parterze w budynku Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien". Bezpieczne wa
runki pracy. Budynek wyposazony w wind^, pozbawiony barier architektonicznych. Stano
wisko pracy zwi^zane jest z prac^ przy komputerze oraz rozmowami telefonicznymi. Szcze-
golowe warunki pracy okresla Regulamin Organizacyjny i Regulamin Wynagradzania jed-
nostki, 

b) wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna 
Jesieii" w Jeleniej Gorze jest nizszy niz 6%. 

Jelenia Gora , 12 listopad 2019 r. 

D Y R E K T O rx 

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


