Datum: 4.6.2020
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Pracovník
v sociálních službách - vedoucí přímé obslužné péče
Druh práce:

Pracovník v sociálních službách







Náplň
práce:

Pracovní
poměr:

Na dobu určitou (po roce možné prodloužení pracovní smlouvy)

Nástup:
Místo
výkonu
práce:

možný od 1.7.2020
DS Lukov







Požadavky
pro vznik
pracovního
poměru:

Nabízíme:

vedení týmu pracovníků v sociálních službách,
organizace práce, rozpis směn, hodnocení pracovníků, vedení dokumentace
nastavení a přehodnocení plánu péče klienta,
kontrola plnění individuálních plánů u klientů a jejich přehodnocení,
aplikace vnitřních pravidel a standardů kvality na oddělení,
přímá obslužná péče, podpora soběstačnosti klientů

vzdělání v oblasti sociální práce,
práce na PC - uživatelská úroveň, výhodou znalost programu Cygnus
komunikativnost, empatie, bezúhonnost, schopnost práce v týmu, kreativita
minimálně 3 roky praxe ve vedení týmu
bezúhonnost

8 platová třída dle tabulky platových tarifů + příplatek za vedení
+ osobní příplatek (osobní příplatek po 3 měsících








stabilní zázemí příspěvkové organizace
25 dnů dovolené,
stravování v budově zaměstnavatele včetně příspěvků na stravu a další benefity v rámci FKSP,
možnost dalšího vzdělávání v oboru,
8 hod pracovní doba
pracovní oblečení včetně obuvi
příjemné pracovní prostředí, moderní vybavení a pomůcky

Písemné přihlášky, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 2016/679 doplněné:
 životopisem s přehledem dosavadní praxe a odborných znalostí a dovedností,
zasílejte na adresu:
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
Hradská 82
763 17 Lukov
nebo e-mailem: kvapilova@ds-lukov.cz, bartosova@ds-lukov.cz
nejpozději do 18. 6. 2020 včetně, následné pohovory s uchazeči budou probíhat po telefonické domluvě.

SOUHLAS S UCHOVÁNÍM ÚDAJŮ O UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ
Správce osobních údajů:
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
IČ: 70850941
Se sídlem Hradská 82, PSČ 763 17
Vedená u Krajského soudu v Brně pod sp.zn Pr 1283
Zastoupená Ing. Michaelou Procházkovou, ředitelkou
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
a) Mgr. et Mgr. Ivana Černá, advokátka
b) Zlín, třída Tomáše Bati 3067, PSČ 760 01, mobil +420 736 407 776, e-mail: cerna@akdrozd.cz
Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, v souvislosti s možností nabídnout
mi v budoucnosti zaměstnání, zpracovávala mé osobní údaje pro následující účel:
Uchování mých osobních údajů uvedených v Žádosti o zaměstnání a v Životopise v evidenci uchazečů o
zaměstnání u příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov za účelem možné budoucí nabídky
zaměstnání touto organizací.
o Souhlas uděluji na dobu 1 roku od zařazení do evidence.
o Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.
Máte právo:
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů,
b) požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Domov pro
seniory Lukov, příspěvková organizace, jsou nepřesné),
d) požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro shora uvedený účel.
Příjmení a jméno uchazeče o zaměstnance:
Podpis uchazeče o zaměstnance:

V …………………. dne ……………………

