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l,.l- 75-75-520-38 lub 75-755,89,36

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,oPogodna Jesień" w Jeleniej Górze

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Stanowisko pracy: INSPEKTOR DS. KADR I PŁAC,
ż. Wymiar etatu : Il2 etatu,

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy z możliwością
zatrudnienia na czas nieokreślony,

4. Miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień", ul. Leśna 3,
58-560 Jelenia Góra

5. Ilość wolnvch stanowisk : 1

6. Wymaganianiezbędne:

a) obywatelstwopolskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publi cznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
d) nieposzlakowanaopinia,
e) wykształcenie - co najmniej średnie lub wryższe kierunkowe, tj ekonomiczne,
administracj a, zarządzanie kadrarni ew. pokrewne,

0 doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na
stanowisku związanym z prowadzeniem spraw pracowniczych i naliczaniu płac, mile
widziane doświadczenie w jednostkach samorządowych administracji publicznej ,

g) biegła znajomość obsługi komputera,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

]. Wymagania dodatkorve będące przedmiotem oceny kandydata:

a) znajomośc następujących aktów prawnych:
- ustawy z dnta 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
- ustawy z dnia 15 maja 201 8 r, w sprawie wynagradzania pracowników samorządorvych;
- ustawy z dnta25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

- ustawy z dnia 26 częrwca l97 4 t. Kodeks Pracy;
b) praktyczna znajomośó programu PŁATNIK oraz ptogramów kadrowo-płacowych,
c) ukończone kursy zzakresukadr i płac,
d) samodzielność i odpowiedzialność w działaniu,
e) dobra organizacjapracy własnej,
1) sumienność i rzetelność,
g) radzenie sobie w warunkach stresu,
h) umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
i) łatwość nawiązywaniakontaktóu,,
j) komunikatywność,
k) wysoka kultura osobista.

8. ZałJania wykon;łvane na stanowisku:

a) prowadzenie wszelkich spraw osobowo-kadrowych pracowników jednostki zgodnie ze
sto sownymi przepisami,



i)
j)

b) Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zaśwladczeń i innych dokumentór,v
dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania
pracodawc a zob owiązany j e st przepi s ami prawa,

c) Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłaszante i wyrejestrowywanie
pracowników i członków ich rodzin z ubezpłeczeń społecznych i zdrowotnych).

d) obsługa programu komputerowego Agema HR, m.in. aktualtzacja istniejącej bazy danych
osobowych, uzupełnianie absencji chorobowych, urlopów, przebiegu pracy zawodowej
oraz informacji dotyczących opisu etatów i składników płacowych,

e) kierowanie pracowników na pracownicze badania profilaktyc zne, badania do celów
sanitarno-epidemiologicznych oraz szkolenia BHP, prowadzenie rejestru szkoleń,

D prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników jednostki przy współpracy
z kierownikami innych działów,

g) comiesięcznę przygotowywanie niezbędnych dokumentów służących naliczeniu płac
pracownikom j ednostki,

h) naliczanie wypłat wynagrodzeń za Qzas niezdolności do pracy oraz zasiłkórł,
chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zgt omadzoną dokumentacj ą,
comiesięczne sporządzanie list płac,
naliczanie i sporządzanie wypłat nagród dla pracowników, odpraw. emerytalnych.
rentowych, ekwiwalentow.za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeri
zZakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych świadczeń,
sporządzanie list płac dla umów zleceń i umów o dzieło,
sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych do US (PIT-11, PIT-4R),
sPorządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wyrragrodzeń oraz
obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach portalu sprawozdawczego GUS,
obsługa programu Płatrrik orazptzesyłanie dokumentów w fonrrie elektronicznej do ZUS,
obsługa portalu e-Pfron,
sporządzanie wszelkich informacji kadrowo płacowych niezbędnych dla celórł,
planowania i sprawozdawczości,

q) prowadzenie naborów pracowniczych na wolne stanowiska pracy,
r) współpraca z PUP, Sądem Rejonowym oraz MOPS w zakresie organizacji prac

interwenc yj nych, prac sp ołec znie użyteczny ch, staży, do fi nan sowań, itp. .

s) współpraca z organem prowadzącym w zakresie splaw kadrowo - płacowych,
0 wykonywanie innych poleceń Dyrektora.

9, Wymagane dokumenty:

l) list motywacyjny i CV,
2) kopie dokumentów potwiercl zający ch posiadane kwalifi kac.j e,
3) kopie posiadanych świadectw pracy,
4) oŚwiadczenie o niekaralności zaptzestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści:

,.Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw
Publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
Przestępstwo Ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe",

5) oŚwiadczenię o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanorł,isku objętym
naborem,

6) zgodanaprzeŃ,,,atzanie danych osobowych o treści:
1."Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przęz Administratora

Danych Dom Pomocy Społecznej .,Pogodna Jesień" ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra
w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kadr i
płac"

2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam , że są one zgodne z prawd,ą.
3,Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu

i sposobach przetwarzania dan)uch osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich

k)
l)
m)

n)
o)
p)



danych i prawie ich poprawiania."

10, Miejsce i termin zlożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Domu Pomocy Społecznej ,.Pogodna
Jesień" w Jeleniej Gorze w godz. od 800 do 1500 do dnia 27.II.2O20lub przesłać na adres
Domu z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko: inspektor ds. kadr i płac" w nieprzekracza|nym
terminie do dnia 27.IL2020 (decyduje data wpływu dokumentów do adresata).

1 l. Nabór na stanowisko:
Nabór składa się z dwoch etapów:
l) selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym

i zakwalitlkowanie kandydatów do rozmów kwalifi kacyjnych,
2) selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna + test wiedzy praktycznej,

12. P rzew idywany okres zatru dnienia : grudzie ń 2020 r.

13. Warunki pracy

Praca na pafierze w budynku Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień". Bezpteczne
warunki pracy. Budynek wyposazony w windę, pozbawiony barier architektonicznych.
Stanowisko pracy związane jest z placą przy komputerze oraz tozmowami telefonicznymi.
Szczegółow,e warunki pracy określa Regulamin Organizacyjny i Regulamin Wynagradzania
jednostki.

l4 . Informacje dodatkou,e:

a) wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV oświadczenie kandydata otaz zgoda na
przelwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone wlasnoręcznym podpisem,

b) o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki
formalne zostanąpowiadomione telefonicznie,

c) inforrnacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej t na
stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodna .Tesień" w Jeleniej Gorze otaz
wywieszona na tablicy ogłoszeń w jednostce,

d) praca od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godzin dziennie,
e) osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która podejmuje

pracę na stanowisku urzędnlczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnta 2l listopada
2008 r. o pracownikach samorządo\Ąych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1282), zobowiązana
jest do odbycia słuzby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na
czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze
zatrudnienie.

0 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodna
Jesień" w Jeleniej Górze jest nizszy niz 6oń.

Renata chmielewska
Dyrektor DPS "Pogodna Jesień"

w Jeleniej Gorzę

Osoba do kontaktu : Agata Kołodziej tel. (75) 75-520-38 w. 360

Jeienia Góra , 16, 11 .2020 r ,
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Zg*dnię z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogoln§go
ro§poruąc"zenia cl ochronie danych

W celu spełrrierria obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwatzalliem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogóine rozporządzenie o ochrorrie danych) (Dz.U. UE. L. z
2a16 r, Nr l19, str, 1), dalej: RODO, informujemy, ze:

{Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych}

Administratorem Pani/Pana darrych osobowych jest Dorn Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" z
siedzibą w Jeleriiej Górze, przy ul, Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednicfwem adresu e-mail
seJirętariati0.1psp<;got,lrła_iesierr,p| lub pisernrrie na wyżej wskazany adres siedziby administratora,

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktować się z
wyznaczol7ym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych, Taki kontakt moze odbyć się drogą
elektroniczną na adres e-mail .lpd@jd+:,sppgp_d!ąjąsie_li=p] lub pisemnie na adres DPS ,,Pogodna Jesień",
u1, Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra

{P rzetlv ar zan ie d a nyc h }

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy ,,Inspektor ds. kadr i płac"- podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełlrienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorzę (ar1. 6 ust. l lit. c) oraz Pańskiej zgody - przysługuje Panu prawo do cofnięcia
zgody w dowolnyn momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem (ar1. 6 ust. 1 lit, a)

{Przekazywanie danych}

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do
międzynarodowej.

{Okres przechowyrvania danych}

państwa trzeciego ani organizacji

PaniiPana dane osobowe będą przechowywanę przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niz
ptzez 3 miesiące.

}

._)



{Pani/Pana prawa}

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
spro stowani a, ich usunię c i a lub o granic zenta lch pr zetw at zanta.

W zakresie, w jakim podstawą ptzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec pr zetw ar zani a P ani/P ana danych o s obowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w Polsce.

{Pozostałe Informacj e}

W cęlu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub
Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanychwyżej danych kontaktowych.

Podanie przęz Pana danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia
procesu rekrutacyjnego,

Na podstawie Pańskich danych nie nastąpi zautomatyzowanę podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie.
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