Dyrektor
Domu Pomocy Spolecznej Jedlina,,w Mieni
oglasza nab6r na wolne kierownicze stanowisko urzgdnicze:

Zastgpca dyrektora

1.

Nazwa jednostki
Dom Pomocy Spolecznej Jedlina w Mieni

2.

Wymagania niezbgdne

1) wyksztalcenie wyzsze ,

2)

staz pracy co

3)

znajomoS6 przepis6w

najmniej 5 lat

z

publicznych, przepis6w

zakresu pomocy spotecznej, prawa pracy, ustawy

z

zakresu zam6wieri publicznych, ustawy

o finansach

o pracownikach

samorz4dowych, oraz innych przepis6w zwi4zanych z zakresem dzialaniajednostki.

4) spelnienie warunk6w okre6lonych w art. 6 ust 1 i 3 ustawy

o pracownikach

samorz4dowych:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,z zastrzezeniem art.11 ust 2 i 3
b) posiadanie pelnej zdolno6ci do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw
,

publicznych,

c) brak skazania

prawomocnym wyrokiem s4du za umy6lne przestgpstwo 6cigane

z

oskarienia publicznego lub umy6lne przestgpstwo skarbowe,

d)

nieposzlakowana opinia;

3. Wymagania dodatkowe
a) wysoki poziom wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek pomocy spolecznej,
b) doSwiadczenie w kierowaniu zespolem ludzkim,
c) umiejgtno66 interpretacji i stosowania przepis6w prawa,
d) prawo jazdy kat ,,B"
e) posiadanie takich cech osobowo6ci jak: wysoka kultura osobista, zdecydowanie,
komunikatywno6d, umiej gtnoS ( pr acy w zesp ole,

f)

przy realizacji zadan niezbgdne cechy to: obowi4zkowo66, umiejgtno66 planowania i
organizowania pracy, terminowo66, umiejgtno56logicznego i analitycznego mySlenia oraz
wyci4ganie odpowiednich wniosk6w;

g) dobra znajomo6d pakietu MS Office.

|"

4. Zakres obowi4zk6w na stanowisku
a) organizowanie i nadzorowanie pracy dzialu administracyjno- gospodarczego,
b) znajomo66 procedur i realizacj a ptzeprowadzanych przetargr6w zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Zam6wiert Publicznych,

c) przygotowywanie um6w z kontrahentami na dostawq towar6w, uslug, remont6w , napraq
d) organizowanie przegl4d6w i bieZ4cej konserwacji obiektu, maszyn i urz4dzei,
e) dysponowanie 6rodkami trwatymi i przedmiotami nietrwatymi, bgd4cymi na wyposa2eniu
Domu oraz Srodkami transportu,

f)

wsp6lpraca z Dzialem Opiekuriczym, Terapeu ty cznym i Medyczno-rehabilitacyjnym,

g)

zastgpowanie dyrektora podczas jego nieobecnoSci we wszystkich sprawach dotycz4cych

funkcjonowania Domu,

h) realizacja ZarzEdzenDyrektora Domu,
5. Wymagane dokumenty i oSwiadczenia
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie,
c) Zyciorys (CV) z informacjami o wyksztalceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy

zawodowej,

d) kopie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie i dodatkowe kwalifikacje;
e) kopie Swiadectw pracy dokumentuj qcych wymagany stai pracy lub za6wiadczenie o
zatrudnieniuw przypadku pozostawania w stosunku pracy, lub za6wiadczenie potwierdzaj4ce
wpis do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,

f)

podpisane oSwiadczeniekandydata:
-o6wiadczenie o posiadanym obywatelstwie,
-o6wiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno6ci do czynnoSci prawnych oraz korzystania

zpelni

praw publicznych,
-oSwiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umy3lne przestgpstwo
Scigane z

oskarienia publicznego,

-o6wiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w

dokumentach zlozonych dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu naboru
(art 6 ust 1 lit a. Rozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27.04.2016 roku

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzkl z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9s I

46 IWE (Dz.U.UE.L .2016.1

te.r)

-informacjg o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Dom Pomocy Spolecznej
,,Jedlina" w Mieni (zal4cznlk do

w/w ogloszenia) - podpisana czytelnie i wlasnorgcznie.
O

6. Wskainik zatrudnienia

os6b niepetnosprawnych : w miesi4cu poprzedzaj4cym datg

upublicznienia ogloszenia wskalnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce,

w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu
os6b niepelnosprawnych jest nizszy

7.

nii

6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a)stanowisko pracy: Zastgpca dyrektora Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina"
b)miejsce wykonywania pracy -praca w budynku Dom Pomocy Spolecznej ,Jedlina"

w Mieni, na I pietrze bez windy, brakurz4dzeri umoZliwiaj4cych pracg osobom
niewidomym, niedosly

sz4cy m oraz

gluchoniemym,

c)wymiar czasu pracy- pelny etat
d)rodzaj umowy o pracg- okre6la art16 ust 2 i3 ustawy zdnia 21 listopada 2008 r
o pracownikach samorz4dowych,(DzU 2019 poz 1.282)

e)praca przy komputerze powyzej 4 godz o charakterze administracyjno-biurowym,

f)wysoko56 wynagrodzenia zastgpcy dyrektora zostanie ustalona zgodnie z Regulaminem
Wynagrodzenia Pracownik6w Domu Pomocy Spolecznej ,Jedlina"w Mieni wprowadzonego
Zarz4dzeniem Dyrektora Nr 10/2020),

8.

Miejsce i termin zlozenia dokument6w aplikacyjnych

Dokumenty nalezy zlozyt w siedzibie Domu Pomocy Spotecznej ,,Jedlina" w Mieni w godzinach
pracy plac6wki tj. od poniedziaiku do pi4tku od 7 do 15 lub przesla6 na adres:

Dom Pomocy Spolecznej Jedlina, Mienia 300, 05-319 Cegl6w

w zamknigtej kopercie z dopiskiem: Nab6r na stanowisko urzgdnicze- zastgpca dyrektora

Termin - 25-02-2021 do godziny

15,00

Aplikacje kt6re wptyn4 do DPS ,Jedlina"w Mieni po wskazanym terminie (liczy sig data wplywu
do DPS ,Jedlina") nie b9d4 rozpatrywane

9.

Dodatkowe informacje

Kontakt z kadrami - tel (25) 757 01 60, (25) 757 09 49
Kandydaci spelniaj4cy wymagania formalne zostan4 telefonicznie lub drog4 elektroniczn4
zawiadomieni o terminie

i

miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej bgdzie wiedza z zakresu obowi4zk6w na stanowisku.

Informacja o wynikach naboru bgdzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.powiatminski.pl/bip), na stronie internetowej Domu Pomocy Spolecznej" Jedlina" w

Mieni

oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie plac6wki,

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostan4 dol4czone do jego akt osobowych,
Przed podjgciem zatrudnienia wybrany kandydat bgdzie zobowiEzany dostarczyt zalwiadczenie

{

z Krajowego Rejestru Karnego o

niekaralnoiciza przestqpstwapopelniane umy6lnie (art 6 ust 3

ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorz4dowych) ,oraz zostanie skierowany

przez pracodawcg na wstgpne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.

Administratorem danych osobowych podawanych

Domu Pomocy Spolecznej Jedlina

w

zwi4zku z rekrutacj4 jest Dyrektor

w Mieni, Mienia 300.tel 25 7 5701.60, e-mail:

sekretariat

@jedlina.dps.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : renata@pcpr-minskmaz.pl,
Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzane wyl4cznie

w celu przeprowadzenia rekrutacji

na

stanowisko trzgdnicze wskazanie w ogloszeniu o naborze. Podanie danych w zakresie: imiq (imiona)

i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wyksztalcenie, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia jest obowi4zkowe
pozostatych danych odbywa

sig

i

wynika z przepisow Kodeksu Pracy. Podanie

na podstawie dobrowolnej zgody osoby bior4cej udzial w rekrutacji,

kt6ra ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie
wplywa na zgodno!;(

z

prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na

jej podstawie

przed jej

wycofaniem. Osoba, kt6rej dane dotycz4 ma prawo dostgpu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania oraz w zakresie wynikaj4cym z treSci art. 7
Europejskiego

i

Rady [UE] 20161679

z dnia

przetwarzania, a takie prawo do wniesienia

przechowywane przez okres

i

18 RODO (Rozporzqdzenie Parlamentu

27 kwietnia 2016r.) - usunigcia lub ograniczenia

skargi do organt

nadzorczego. Dane osobowe bgd4

3 miesigcy od dnia opublikowania wyniku naboru w

Informacji Publicznej. Dokumenty mog4

byt

aw

zwr6cone kandydatowi,

Biuletynie

przypadku ich

nieodebrania zostan4 po tym okresie zniszczone komisyjnie . Dokumenty zlozone do naboru nie
bgd4 odsylane, moZna je odebra6 osobi6cie w sekretariacie DPS Jedlina" Mienia 300
od poniedzialku do pi4tku w godz od 7 do 15

,00

DYR

Domu

,r)

Mienia 09-02-2027

...............Wi.te!d.

podpis

R

