Jeśli lubisz ludzi praca z nimi dostarcza Ci radości, lubisz troszczyć się o innych i nieść im pomoc
w zakresie codziennej egzystencji ta oferta skierowana jest do Ciebie.
Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” zlokalizowany w Dzielnicy Wola, w otoczeniu pięknego
parku, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pokojowej.
Opis stanowiska:
Pokojowa w Domu Pomocy Społecznej odpowiedzialna będzie m. in. za:
1. wykonywanie czynności związanych z obsługą opiekuńczo-pielęgnacyjną mieszkańców Domu,
w szczególności:
- wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych (kąpiele);
- sprzątanie pokojów mieszkańców;
- wsparcie mieszkańca w codziennych sytuacjach;
Wymagania podstawowe:
- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa
polskiego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
Mile widziane:
- doświadczenie w pracy w domu pomocy społecznej lub innej instytucji świadczącej usługi
opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku;
Oczekiwania pracodawcy wobec kandydata:
- empatia
- odpowiedzialność;
- wysoka kultura osobista;
- komunikatywność;
- odporność na stres;
- umiejętność pracy w zespole;
- punktualność;
- kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.
Oferujemy:
- pracę na cały etat w charakterze zmianowym w oparciu o umowę o pracę na czas określony/nie
określony;
- stałe wynagrodzenie z systemem motywacyjnym;
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie szkolnej i pozaszkolnej;
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Składanie ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z kompletem dokumentów na adres: Dom
Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie, ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa lub na adres poczty
elektronicznej: kadry@dpsbudowlani.pl wpisując w temacie wiadomości: „Aplikacja na stanowisko
pokojowej”. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 836 66 62 w.125 lub 115
CV musi zawierać następującą podpisaną klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji i dalszego zatrudnienia zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

