
OGŁOSZENIE 
o naborze do pracy na wolne stanowisko 

DYREKTOR 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR” w CZELADZI

ogłasza nabór na  stanowisko pielęgniarki w 
w Dziale  terapeutyczno - opiekuńczym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2.Niekaralność  za  umyślne  przestępstwo  ściągane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne
przestępstwo skarbowe.
3.Nieposzlakowana opinia.
4.  Wykształcenie  średnie medyczne w zawodzie  pielęgniarka,  licencjat  pielęgniarstwa lub tytuł
magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na w/w stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE

Pożądane kompetencje:  samodzielność, rzetelność, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność,
umiejętność współpracy w grupie, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Pielęgnowanie chorych.
2. Dokładne wykonywanie wszystkich czynności pielęgniarskich.
3.  Udzielanie  pierwszej  pomocy  w  przypadku  zdarzeń  nagłych  oraz  organizowanie  w  razie
potrzeby szybkiej pomocy lekarskiej.
4.  Organizowanie  konsultacji  mieszkańców  w  specjalistycznych  poradniach  lekarskich  i
wykonywanie zaleceń lekarskich
5.  Rozkładanie  i  rozdawanie  mieszkańcom  stałych  leków,  przestrzeganie  dawek  oraz  godzin
podawania, nadzorowanie aby poszczególnych leków nie zabrakło.
6. Nadzór i pomoc w przestrzeganiu przez mieszkańców higieny osobistej.
7. Karmienie chorych i niepełnosprawnych.
8. Czuwanie nad bezpieczeństwem i stanem zdrowia mieszkańców.
9. Pomiar i interpretacja parametrów życiowych o różnych porach doby.
10. Doraźne podawanie leków celem eliminacji dolegliwości zgłaszanych przez mieszkańców.
11. Nadzór nad jakością usług pielęgnacyjnych wykonywanych przez personel pomocniczy.
12. Sprawowanie nadzoru sanitarnego w związku z COVID 19. 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY I ZATRUDNIENIU

1.  Miejsce pracy -   Domu Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka , ul. Szpitalna 5A,
41-250 Czeladź.
2. Praca w systemie zmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy, tj 6.00-18.00 , 18.00 – 6.00.
3. Umowa o pracę do 31.12.2020 r. z możliwością jej przedłużenia.
4. Wynagrodzenie zasadnicze + premia uznaniowa do 20%, wysługa lat.



WYMAGANE DOKUMENTY, W TYM OŚWIADCZENIA

1. Życiorys/CV i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
3. Kopie dokumentów potwierdzające  staż pracy.
4. Kopie zaświadczeń o odbytych praktykach, stażach, kursach, szkoleniach.
5. Oświadczenie kandydata:
 - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
-  iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  do  dnia
31.08.2020 r. , w Dziale administracji Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka,
ul. Szpitalna 5A, Czeladź (parter, pokój nr 126) w godzinach pracy tj. w poniedziałki w godz. od
7.30 do 17.00, w piątki w godz. od 7.30  do 14.00. od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do
15.30, lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka , ul.
Szpitalna 5A, 41-250 Czeladź z dopiskiem : Nabór na stanowisko: „pielęgniarka”
Decyduje data wpływu do DPS „SENIOR”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Każdy  kandydat  w  swoim  CV powinien  zawrzeć  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych
w procesie rekrutacyjnym o następującej treści:  

„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu  rekrutacji
prowadzonej przez Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi
na stanowisko „ Pielęgniarka” oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do dnia 31.12.2020 r.,
zgodnie  z  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 takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych) ,  a także
ustawy z dnia 10.05.2018 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 )”

Dane  wskazane  przez  kandydatów  przetwarzane  będę  wyłącznie  w  celu  rekrutacji,  a  po  jej
zakończeniu usunięte. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
http://n.senior.czeladz.pl/ogloszenia/RODO.

DODATKOWE INFORMACJE

1.  Kandydaci,  spełniający  wymogi  formalne  zawarte  w  niniejszym  ogłoszeniu  zostaną
powiadomieni  o  miejscu  i  terminie  spotkania  rekrutacyjnego  drogą  telefoniczną,
elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 
2.   Dokumenty,  które  wpłyną  do  siedziby  DPS  "SENIOR"  po  terminie  określonym  w
niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane,

http://n.senior.czeladz.pl/ogloszenia/RODO


Czeladź, 31.07.2020  r.

   D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
          „SENIOR”
      im. Jana Kaczmarka

   mgr Dominik Hodurek         

 



………………………………………… …………………………………..
(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

…………………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE DO CELÓW REKRUTACJI
NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI

w ZESPOLE TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZYM

Ja niże podpisana/y oświadczam, iż:

-  mam pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

-  nie  byłam/em  skazana/y  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

……………………………………
( podpis kandydata)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji prowadzonej

przez  Domu  Pomocy  Społecznej  „SENIOR”  im.  Jana  Kaczmarka  w  Czeladzi  na  stanowisko

„ Pielęgniarka” oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do dnia 31.12.2020 r.,  zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) , a także ustawy z dnia 10.05.2018 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U.

z 2019 r. poz. 1781 )”

……………………………………….

(podpis kandydata)


