Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32B
prowadzi nabór na stanowisko:
OPIEKUN- KIEROWCA
I.Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32B
II. Określenie stanowiska: Opiekun- Kierowca
III. Rodzaj umowy: umowa o pracę
IV. Wymiar czasu pracy: pełny etat
V. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, prawo jazdy min. kat. B, stan zdrowia pozwalający
na zatrudnienie na danym stanowisku
VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Realizacja zadań wynikających z ustaleń zespołu terapeutyczno- opiekuńczego.
2. Pomoc w czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych adekwatnie do możliwości mieszkańca.
3. Zapewnienie opieki
specjalistycznych.
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4. Dokonywanie zakupów na rzecz DPS i jego mieszkańców.
5. Terminowe i jakościowe wykonywanie zadań przewozowych z zachowaniem bezpieczeństwa
pasażerów.
6. Prawidłową eksploatację powierzonych samochodów, terminowe dokonywanie przeglądów.
7. Przestrzeganie standardów bezpieczeństwa pracy i przepisów ruchu drogowego.
8. Rzetelne i terminowe wypełnianie kart drogowych.
VII. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i uprawnienia.
4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
CV i list motywacyjny winny być podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą- „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2014r. poz. 1202).”
VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z informacją „Nabór na stanowisko Opiekun- Kierowca”
w terminie do 20 lipca 2017 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej
w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data
wpływu do DPS).
IX. Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również niespełniające wymogów
formalnych nie będą rozpatrywane.
2. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
4. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

