Stowarzyszenie FORMACJA poszukuje osoby na stanowisko: pielęgniarka
Miejsce pracy: Zborówek (Pacanów, woj. świętokrzyskie)

Zakres obowiązków:
− niezwłoczne zawiadamianie lekarza /lekarza psychiatry o niepokojącym stanie zdrowia pacjenta /
mieszkańca hostelu
− realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta / mieszkańca hostelu,
w szczególności poprzez:
a) przygotowanie pacjenta do badania,
b) informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,
c) pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, zapewnienia pacjentowi
odpowiedniego stanu higienicznego,
d) szerzenie oświaty zdrowotnej;
- przygotowywanie pacjenta do hospitalizacji, sporządzanie w obecności drugiej osoby i za zgodą
pacjenta szczegółowy opis posiadanych przez niego dokumentów osobistych, przedmiotów
wartościowych, walorów pieniężnych i przekazanie pacjenta wraz z opisem na właściwy oddział,
- pobieranie materiału do badania laboratoryjnego,
- udzielanie pierwszej pomocy pacjentom w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
- dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych oraz wykonywanie zleceń lekarskich,
- dokumentowanie wykonanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji chorego,
- zapewnienie bezpieczeństwa chorym wymagającym szczególnego nadzoru medycznego,
- przestrzeganie praw pacjenta oraz zasad etyki pielęgniarskiej,
- przeprowadzanie dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego,
- utrzymywanie stanowiska pracy w czystości i porządku,
- wprowadzanie danych medycznych do sieci informatycznej.
Wymagania:
- prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki,
- doświadczenie praktyczne w wykonywaniu zawodu pielęgniarki – min. 2 lat
- doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi / wykluczonymi społecznie
- niekaralność za przestępstwa umyślne,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- dyspozycyjność w przedziale czasowym od 9:00 do 21:00 od poniedziałku do soboty (ten wymóg jest
konieczny),
- umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska, pracy indywidualnej i zespołowej,
- sumienność, terminowość, odpowiedzialność, otwartość na kontakt z ludźmi,
- mobilność, czynne prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• pracę w zespole ukierunkowanym na rozwój w wymiarze 0,0625 etatu/miesiąc,
• samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań,
• przyjazną atmosferę pracy.

Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani pracą, proszeni są o przesłanie swoich
aplikacji (CV) do dnia 10.03.2021 r.
na adres:
Stowarzyszenie FORMACJA
Długojów 14A
26-050 Zagnańsk
E-mail: ofertyformacja@int.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 FORMACJA
z siedzibą Długojów 14A, 26-050 Zagnańsk, 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: biuro@data-protect.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 FORMACJA 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.”

