
Stowarzyszenie PROREW poszukuje osoby na stanowisko: 

Menadżer ds. prowadzenia hostelu 

Miejsce pracy: Zborówek (Pacanów, woj. świętokrzyskie) 
 

 
Zakres obowiązków: 

 

Głównym zadaniem menadżera będzie nadzorowanie bieżącej działalności hostelu dla osób 

uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, w tym osób z podwójną 
diagnozą (uzależnienie + zaburzenia psychiczne), w tym: 

• zarządzanie i administracja hostelu, nadzór nad nieruchomością 

• bieżące zaopatrzenie hostelu, nadzór nad gospodarką magazynową, utrzymanie porządku na 

terenie obiektu 

• kontrola i optymalizacja kosztów operacyjnych obiektu 

• bieżące monitorowanie potrzeb pensjonariuszy, nadzór nad organizacją pobytu (w tym 
wyżywienia) pensjonariuszy 

• zarzadzanie personelem hostelu (rozdzielanie obowiązków, ustalanie grafików pracy) 

• współpraca z kadrą hostelu tj.: wychowawcami, psychoterapeutami, lekarzami, pielęgniarkami 

itp.  

• nadzór nad przestrzeganiem w hostelu przepisów BHP i sanepidu 

• formułowanie założeń, planów i harmonogramów dla hostelu 

• udział w negocjacjach z potencjalnymi partnerami, sponsorami  

• bieżące monitorowanie i analizowanie danych rynkowych dotyczących segmentu usług w zakresie  
terapii uzależnień, w tym monitorowanie konkurencji, raportowanie  

• aktywny udział w prowadzeniu projektów w hostelu związanych z rozwojem usług komercyjnych 

w zakresie terapii uzależnień   

• dbanie o pozytywny wizerunek hostelu 

Wymagania: 
 

• wykształcenie wyższe (preferowane administracja, zarządzanie, pedagogiczne, psychologiczne), 

• mile widziane doświadczenie na stanowisku pokrewnym związanym z zarządzaniem 

hostelem/hotelem/świetlicą 

• dyspozycyjność, dobra organizacja pracy 

• znajomość zarządzania kosztami  

• komunikatywność  i zorientowanie na osiąganie celów, 

• znajomość obsługi komputera w zakresie  MS Office 

• czynne prawo jazdy kat. B 

Oferujemy: 

• pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, 

• przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy. 

Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani pracą, 

proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (CV) do dnia 04.03.2021 r. 
 

na adres: 
Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15 

25-555 Kielce  
E-mail: prorew@stowarzyszenieprorew.pl 



 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się 
tylko z wybranymi kandydatami. 

  
Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszanie PROREW. z 

siedzibą w Kielcach ul. Kasztanowa 12/15, dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na 
podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika 

konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na 
podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w 

związku  z uczestnictwem w rekrutacji. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane: 
 

1) do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy) w związku z którym aplikował 

Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, 

2) do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na 
przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. 

 

Informujemy, że: 
1) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich 

sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 
RODO). 

2) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

3) Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność 

wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 
4) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - 

e-mail:   od@stowarzyszenieprorew.pl 
5)  Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej. 

  
Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji 

następującej klauzuli: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej 

przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Stowarzyszanie 
PROREW może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i 

innych właściwych ustaw, w celu: 
 

 
[_] przeprowadzenia procesu rekrutacji                                   

 

[_] na potrzeby przyszłych rekrutacji                  
                     

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w 
każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych 
wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach 

jest dobrowolne.” 

 


