Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie spółka z o.o., ul. Nowogardzka 2; 72-100
Goleniów - poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko:
Pomoc kuchenna w kuchni SCM w Goleniowie spółka z o.o.
Do głównych obowiązków na w/w stanowisku będzie należało:


Pomoc przy przyrządzaniu posiłków oraz prace pomocnicze w kuchni Szpitalnego Centrum Medycznego,

Wymagania:






kwalifikacji potrzebnych do podjęcia pracy w zawodzie,
umiejętności pracy w grupie, zamiłowania do ładu i porządku,
dyspozycyjności,
ważnej książeczki do celów sanitarno epidemiologicznych,

Forma zatrudnienia:
umowa zlecenie
Wymagane dokumenty :
CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016). Przyjmuje do wiadomości, że zgoda może być wycofana w każdym momencie poprzez
wysłanie informacji na adres mailowy sekretariat@szpitalgoleniow.pl lub na adres siedziby Szpitala.
Niezbędne dokumenty proszę składać osobiście w siedzibie Szpitala (sekretariat) lub drogą pocztową na
adres: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie spółka z o.o., ul. Nowogardzka 2; 72-100 Goleniów.
Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz do zakończenia procesu
rekrutacji w dowolnym momencie

Klauzula informacyjna dla kandydata - do ogłoszenia rekrutacyjnego
Administratorem danych osobowych jest Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie spółka z o.o. z siedzibą, przy ul.
Nowogardzka 2, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – dr Marlenę Płonkę; kontakt: iod@szpitalgoleniow.pl
lub listownie na adres siedziby Szpitala.
Odbiorcą danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych w związku z organizacją procesu
rekrutacji oraz podmioty upoważnione z mocy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w
nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: w stosunku do niektórych
danych ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art.
6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku pozostałych danych np. kwalifikacje - podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda
osoby rekrutowanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana w każdym momencie poprzez wysłanie
informacji na adres mailowy sekretariat@szpitalgoleniow.pl lub na adres siedziby Szpitala).
Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

