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Dom Pomocy Społecznej w Mirsku zatrudni pielęgniarki / pielęgniarzy

Dom Pomocy Społecznej
ul. Zielona 12
59 – 630 Mirsk
numer telefonu 75 78 34 661
adres mailowy: dpsmirsk@powiatlwowecki.pl

Wymagania:

1. wykształcenie kierunkowe,
2. aktualne prawo wykonywania zawodu
3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku.
Zakres obowiązków:

1. wykonywanie czynności pielęgniarskich,
2. pomoc mieszkańcom w sytuacjach życia codziennego,
3. wykonywanie zleceń lekarskich zgodnie z uprawnieniami pielęgniarskimi,

4. przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją medyczną.
Oferujemy:

1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu jak również na część etatu,
2. dyżury dopasowane do preferencji pracowników,
3. przyjazną atmosferę pracy,
Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego bądź mailowego.
Osoby do kontaktu:
Dorota Cinciruk – dyrektor
Irena Dzik – kadry

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne przyjmujesz do wiadomości, że administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Pomocy
Społecznej ul. Zielona 12 , 59 – 630 Mirsk i zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lif. a) RODO). W każdym
czasie masz prawo cofnąć zgodę, kontaktując się z nami . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),
przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe
(np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie
rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie
wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od
zakończenia procesu rekrutacji na to stanowisko.

