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Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie 
poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko opiekun/opiekunka 

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 
 

 
Zakres obowiązków: 
 

 pomoc i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu 

samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę 

osobistą osób chorych i niesamodzielnych 

 
Czego oczekujemy: 
 

 wykształcenia średniego, 

 zdolności interpersonalnych połączonych z wysoką kulturą osobistą 

 osoby miłej, odpowiedzialnej oraz chętnej do pracy w terenie 

 posiadającej prawo jazdy kat. B (własny samochód) 
 
Mile widziane kursy: 

 ukończony kurs opiekun medyczny 

 doświadczenie w zawodzie będzie dodatkowym atutem. 
 
Oferujemy: 
 
Świadczenie usługi na podstawie umowy zlecenia/faktury od dnia podpisania umowy do 31 
stycznia  2024. Rozliczenie świadczonej usługi będzie dokonywane na podstawie rozliczenia 
realizowanej liczby godzin usługi w miesiącu.  
Kandydaci/kandydatki proszeni są o nadsyłanie CV wraz z opisem doświadczenia na adres 
k.zdanowska@hospicjumeliasz.pl lub na adres ul. Szkolna 20, 16-050 Michałowo do 
15.07.2021 wraz z podaniem proponowanej stawki brutto za godzinę pracy.  
Kontakt telefoniczny pod nr 508 528 488.  
 

https://hospicjumeliasz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Opis_innowacji_i_plan_projektu.pdf
https://hospicjumeliasz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Opis_innowacji_i_plan_projektu.pdf
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Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami w celu 
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy będzie weryfikacja doświadczenia 
i kompetencji kandydata/kandydatki oraz wymiar godzin pracy w miesiącu. 
 
 

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.  

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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