
DOM POMOCY SPOLECZNEJ 
„PCGODNA JESIEN" 

58-560 Jelenia Gora, ii!. Lesna 3 
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-83 

Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesieii" w Jeleniej Gorze 
oglasza nabor na wolne stanowisko pracy 

1. Stanowisko pracy: POKOJOWA, 

2. Wymiar etatu : pelen etat, 

3. Rodzaj umowy: umowa o prac§ na okres probny, docelowo umowa na czas nieokreslony, 

4. Miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien", 
Dzial Terapeutyczno-Opiekunczy, ul. Lesna 3, 58-560 Jelenia Gora 

5. Ilosc wolnych stanowisk : 1 

6. Przewidywany okres zatrudnienia: marzec 2020 

7. Wymagania niezb^dne: 

a) wyksztalcenie minimum podstawowe 
b) doswiadczenie zawodowe - co najmniej roczny staz pracy, mile widziane doswiadczenie na 
podobnym stanowisku 
c) Stan zdrowia pozwalaj^cy na zatrudnienie na ww stanowisku. 

8. Wymagania dodatkowe: 

a) wysoka kultura osobista, 
b) dokladnosc i starannosc, 
c) sumiennosc i rzetelnosc, 
d) umiej^tnosc pracy w zespole, 
e) zaangazowanie w sprawy mieszkancow, 
f) wrazliwosc na potrzeby innych ludzi, 
g) dyspozycyjnosc - praca na dwie zmiany, rowniez w soboty, niedziele i swi^ta. 

9. Zadania wykonywane na stanowisku: 

1) utrzymanie czystosci w pokojach zajmowanych przez mieszkancow ( zamiatanie, odkurzanie, 
mycie podtog, mycie okien, zmiana firan, itp.) oraz w iazienkach mieszkancow, 

2) dbatosc 0 porzqdek w innych wyznaczonych pomieszczeniach ogolnodost^pnych Domu i na 
ci^gach komunikacyjnych, 

3) wykonywanie innych czynnosci majacych na celu podniesienie estetyki pomieszczen Domu. 
4) pelnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu, 
5) uczestnictwo w pracach zespolu terapeutyczno-opiekuhczego oraz przy opracowywaniu 

„Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkahca", 
6) wykonywanie innych czymiosci zleconych przez Dyrektora Domu 

10. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny, 
2) zyciorys (CV) z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
3) kserokopie dokumentow potwierdzaj^cych posiadane wyksztalcenie, 
4) kserokopie posiadanych swiadectw pracy, 
5) kserokopie innych dokmnentow potwierdzaj^cych posiadane kwalifikacje i umiej^tnosci, 
6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o tresci: 

„1 .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 - pokojowa" 
2. Podaj§ dane osobowe dobrowolnie i oswiadczam, ze s^ one zgodne z prawd^. 
3. Zapoznalem(-am) si^ z tresci^ klauzuli informacyjnej, w tym z informacj^ o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dost^pu do tresci swoich 
danych i prawie ich poprawiania." 

11. Miejsce i termin zJozenia dokumentow: 

Wymagane dokumenty nalezy zlozyc osobiscie do dnia 20.02.2020 r. w Domu Pomocy Spolecznej 
„Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze ul. Lesna 3, pokoj nr 3 w godz. od 8°° do 15"° lub przeslac na 
adres Domu z dopiskiem „Nab6r na stanowisko: pokojowa" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
20.02.2020 r. 

12. Warunki pracy 

1) praca w budynku Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze, 
2) bezposredni kontakt z osobami w podeszlym wieku, 
3) praca dwuzmianowa, obejmuj^ca soboty, niedziele i swi^ta. 

13 . Informacje dodatkowe 

1) Dokumenty, ktore wplyn^ po wyzej okreslonym terminie, jak rowniez nie spelniaj^ce wy-
mogow formalnych nie b^d^ rozpatrywane. 

2) Osoby spelniaj^ce kryteria formalne naboru zostan^ powiadomione telefonicznie o terminie 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

3) Informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona na stronie internetowej Domu Pomocy 
Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze oraz wywieszona na tablicy ogtoszeh w jed-
nostce. 

Osoba do kontaktu : Izabela Hornik, Alicja Cimosz- Niemiec tel. (75) 75-520-38 w. 352 

Jelenia Gora , 04 luty 2020 r. 


