Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie
poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko koordynatora opieki osób zależnych
(KOOZ)
w ramach projektu “Dać to, czego naprawdę potrzeba – To give what is really needed”,
Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i
przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich, dofinansowanego
z Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (“EaSI”) 2014-2020.
Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie prowadzi społeczne Hospicjum
Domowe na wiejskich obszarach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc
osobom nieuleczalnie chorym w ich domach. Pomagamy też rodzinom naszych
podopiecznych oraz innym osobom pracującym z chorymi u kresu życia.
Stanowisko jest stworzone w ramach projektu „Dać to, czego naprawdę potrzeba – To give
what is really needed”. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Fundacja
Hospicjum Proroka Eliasza
Rolą koordynatora opieki osób zależnych (KOOZ) jest:



Wspieranie osób zależnych - podopiecznych hospicjum na terenie 5 przyległych gmin
Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego oraz ich rodzin.
Udział w wypracowaniu zasad współpracy pomiędzy Partnerami projektu
Zakres obowiązków:

Ocena potrzeb osób zależnych i planowanie ich zaspokojenia:








Występowanie w imieniu podopiecznych do instytucji pomocowych i medycznych w
celu zapewnienia lepszej opieki.
Udzielanie informacji i pomocy w uzyskaniu należnych świadczeń
Pomoc w sporządzaniu pism, podań, odwołań itp.
Pomoc w pozyskaniu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego.
Proponowanie pomocy i wsparcia sąsiedzkiego.
Proponowanie ośrodków opieki całodobowej w porozumieniu z lekarzem i
pielęgniarką Hospicjum

Czego oczekujemy:


Kandydat/kandydatka na to stanowisko powinna dysponować wiedzą z zakresu pracy
socjalnej i stałą chęcią rozwoju swoich kompetencji



Dużą samodzielność i inicjatywę w podejmowanych działaniach



Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
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Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód
Mile widziane:



Wykształcenie wyższe na kierunku socjologia lub pedagogika lub pielęgniarstwo

Oferujemy:
Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31
stycznia 2023.
Ciekawą pracę w unikalnym projekcie, który ma na celu wprowadzenie zmiany na lepsze
rzeczywistości osób zależnych i nieuleczalnie chorych. Jeśli chcesz uczestniczyć w
dokonywaniu tej zmiany, dołącz do nas!
Kandydaci/kandydatki proszeni są o nadsyłane CV wraz z listem motywacyjnym na adres
biuro@hospicjumeliasz.pl lub na adres ul. Szkolna 20, 16-050 Michałowo do 21.05.2021.
Kontakt telefoniczny pod nr 85 663 37 34.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami w celu
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy będzie weryfikacja
doświadczenia i kompetencji kandydata/kandydatki.

Obowiązek informacyjny
Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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
(zwanego dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Hospicjum Proroka
Eliasza, ul. Szkolna 20, 16-050 Michałowo;
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: biuro@hospicjumeliasz.pl, tel. 85 663
37 34;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie 221 § 1 i 2 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca
1974 r.

b. art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, jeśli zostaną przekazane inne dane niż
przewidziane w Kodeksie Pracy (np. zdjęcie, informację o zainteresowaniach)l

c.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych
na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia przetwarzania
danych, osoby upoważnione przez Administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od zakończenia procesu
rekrutacji.
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6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
sprzeciwu (przysługuje tylko jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie: zgody: art.
6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a lub umowy: art. 6 ust. 1 lit b oraz przetwarzanie odbywa
się w sposób zautomatyzowany), prawo do przenoszenia danych (przysługuje tylko
jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie: wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi: art. 6 ust. 1 lit e lub prawnie usprawiedliwionego interesu
administratora: art. 6 ust. 1 lit f).
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie
obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa
dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w
dowolnym momencie.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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