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Dom Pomocy Społecznej w Górnie
ul. Rzeszowska 7; 36-051 Górno

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
kierownika zespołu

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) korzystanie zpeŁni praw publicznych,
d) wyksźałcenie min. średnie pielęgniarskie i 2 letnia specjalizacj az opieki długotermin.,
e) niekaralnośó za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
g) stan zdrowia pozwalający nazattudnienie na danym stanowisku,
h) znajomośó ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
RozporządzęniaMPS w sprawie domów pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjnośó, samodzielność w podejmowaniu decyzj i, komunikatywność,
b)zdolność organizacji pracy w zespole oraz kierowaniem zespołu, umiejętnośó
or gantzacji pracy własnej,
c) umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole,
d)co najmniej 2 letnie doświadczenie w kięrowaniu pracy podległym zespołem i pracy
z osobami psychicznie chorymi,
e)łatwośó w nawiąywaniu kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle,
psychicznie chorymi,
f) wysoka motyłvacja do pracy i umiejętności interpersonalne,
g) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
h) odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Wykonywanie obowiązków kierownika zespołir w tym w szczegóIności:
a) właściwe zorganizowanie pracy pokojowych i pielęgniarek pracujących na danym
oddziale oruznadzór nad właściwym wykonywaniem opieki nad mieszkńcami,
b) prowadzenie dokumentacji Indywidualnych Planów Opieki,
c) odpowiedzialność za odpowiednią pielęgnację podopiecznych na powierzonych jej
oddziŃach,
d) czynny udziaŁ w pracach zespołu terapeutyczno - opiekuńczęgo

4, Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca jednozmianowa w ramach umowy o pracę w pełnym vrrymiatze Qzasu pracy.
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest natńona na występowanie uciązliwych
i szkodliwych warunków placy.

5. Wskaźnikzatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu marcu 2019 r. tj, miesiącu poptzedzającym datę upublicznięnia ogłoszenia o
nabotze, wskźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi
mniej niż 6 Yo.

6. Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie zobowiązani są złoĘć dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys ( C Y ) z opisem i przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej otaz
doświadczeń zawodowych,
c) kserokopie dokumentów potwier dzaj ący ch po s iadane wykształcenie,
d) kserokopia prawa wykonywania zawodu,
e) kserokopie dokumentów potwterdzĄących ukończenie dodatkowych kursóą szkoleń,
f) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż



pracy,
g; oS*iaa.zenię o niekaralnoś ci za ptzestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie dotyczące pełnej zdolności do czynności prawnych,
i) oświadczenie o korzystaniu zpełnipraw publicznych,
j) oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwatzanie darrych osobowych, zawartych w
dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RadY
(up) zotol679 z dnia27 kwietnia 20t6 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób

fizycznych w związku z przetwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (dalej RODO), oraz ustawą

o pracownikach samorządowych DZ.U. Z20I8 roku, poz. 1260),

k) oświadczenie o tym, że stan zdrowia kandydatapozwalanazaftudńenie na wskazanYm

stanowisku praay,
l) kontakt w postaci telefonu, e-mail.

7. Wszystkie złożone kserokopie dokumentów kandydat sam potwierdza za zgodnoŚĆ

z oryginałem.
8. Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercię oznaczonej imieniem

i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata w Sekretariacie Budynku Administracji DPS
Górno lub wysłać pocztąna adres:

Dom Pomocy Społecznej w Górnie
ul. Rzeszowska 7;36-051 Górno

w terminię do dnia 25.04.2019 r. z dopiskiem:
DoĘczy naboru na stanowisko kierownika zespołu

W przypadku przesłania dokumęntów aplikaqyjnych drogą pocźową za datę ich zŁożenia

uvłazasię datę wpływu do DPS, a nie datę nadania w urzędzie pocztowym.
Dokumenty przesłane drogą elektroniczną lub ńożonę po terminie okreŚlonym W niniejszym
ogłoszeniu - nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, ktorzy spełnią wymagania formalne okręślone w niniejszym ogłoszeniu, będą

informowani telefonicznie o dalszym terminie przeprowadzęnia rekrutacji. Kandydaci, którzy nie

spełnią wymagań formalnych nie będą dodatkowo o tym informowani.
W przypadku zgłoszenia się więcej jak 1 kandydata po wstępnej ocenie spełnienia

wymogów fońahych oraz ocenie merytorycznej przedstawionych dokumentów będzie
przeprowad zona r ozmowa kwalifi kacyj na z kandydatami.

Rozstrzygnięcie postępowarria w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędniczę -
w DPS Górno nastąpi do dnia 30.04.2019 r,

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku
administracji DPS orazna stronie BIP DPS Górno.

Dokumenty wybranego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty
pozostałych kandydatów będą przechowywanę w kadrach DPS przez okres 1 miesiąca od dnia
upowszechnienia informacji o wyniku naboru, Po upłyłvie tego okresu dokumenty kandydatów,

które nie zostały odebrane osobiście zostaną protokolamię zniszczone.

Górno, dnia 15.04,2019 r.
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