Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” z siedzibą pod adresem 04 - 814 Warszawa,
ul. Bachusa 7 zatrudni osobę na stanowisko rzemieślnik-kierowca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania niezbędne
• minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe,
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
• nieposzlakowana opinia;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
• prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe
• dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, umiejętność
w zespole, samodzielność, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista
• mile widziane uprawnienia elektryczne
• mile widziane doświadczenie w opiece nad zwierzętami (króliki, kozy)

pracy

Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zgłaszanie zauważonych usterek i nieprawidłowości w budynku oraz innych urządzeń technicznych
także na terenie dps.
2. Wykonywanie drobnych prac remontowo-konserwatorskich oraz prac porządkowych na terenie
przyległym (ogród)
3. Poszukiwanie własnych metod zmierzających do podniesienia jakości świadczonych usług.
4. Wykonywanie innych poleceń przełożonego nie objętych niniejszym ogólnym zakresem czynności.
5. Zastępowanie kierowcy w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z klauzulą informacyjną
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. kserokopia prawa jazdy
3. podpisana klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można przesłać listownie na adres DPS lub składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres sekretariat@dpsnabachusa.pl w terminie do dnia 30.06.2021 r.
Tutejsza jednostka zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie curriculum vitae z zawartą klauzulą o treści:
„Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DPS „Na
Bachusa” dla potrzeb tej rekrutacji.
Zostałem(łam) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody
na adres mailowy: sekretariat@dpsnabachusa.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”
2. W Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
w przypadku pytań może Pan/Pani skontaktować się z nim za pomocą adresu email:
iod@dpsnabachusa.pl
3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
w związku z naborem na stanowisko rzemieślnika-kierowcy
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby zajmujące się rekrutacją upoważnione przez
Administratora.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Odrzucone oferty zostaną
komisyjnie zniszczone.
7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
8. Wniesienie żądania usunięcia Pana/Pani danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacji prowadzonej przez Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”.
9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
tej zgody przed jej wycofaniem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Domu Pomocy
Społecznej Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11.W stosunku do Pana/Pani danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane
nie będą profilowane.

………………………………..
Data i podpis kandydata

