OGŁOSZENIE
o naborze na świadczenie usług opiekuńczych
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie poszukuje
Logopedy - do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia
Miejsce pracy: w miejscu zamieszkania osób tj. teren Gminy Górno
Liczba godzin: zakres godzin do ustalenia
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
Wymagania niezbędne (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki społecznej z dnia
22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598
z późn. zm.)
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.
2. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi
posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Kandydatem do świadczenia specjalistycznych usług może być również osoba która
zdobywa lub podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i posiada co najmniej roczny staż pracy
w ww. jednostkach i ma możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne
usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – Curriculum Vitae zaopatrzony w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych),
b) dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 41 3023646
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Ewa Kaleta
Tel. 41 3023646
e-mail: gops@gopsgorno.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie
(adres: Górno 169, 26-008 Górno, numer telefonu: 41/302-36-45, e-mail:
gops@gopsgorno.pl).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2,
natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać
odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach
pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania są:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. C RODO – w związku z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy,
b) 2art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane będą zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą
przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych
do celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych,
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa
innych danych jest dobrowolne.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

