
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie spółka z o.o.,

ul. Nowogardzka 2; 72-100 Goleniów – 

poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko: KUCHENKOWA

Do głównych obowiązków należy:

 roznoszenia i estetycznego podawania ciepłych posiłków zgodnie z ustaloną dietą dla chorych,
 utrzymanie czystości w pomieszczeniu kuchennym oddziału, 
 zebrania naczyń z sal chorych po posiłku, 
 zmycie i wyparzanie naczyń,
 przygotowanie naczyń do kuchni centralnej,
 utrzymania czystości i dezynfekcji - winda kuchenkowa, wózki do przewożenia posiłków,
 zebranie i segregacja odpadów pokonsumpcyjnych, dbanie o czystość pojemnika na te odpady.

Wymagania: 

 obowiązek posiadana ważnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez 
lekarza Medycyny Pracy, 
 umiejętność pracy w zespole, 

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, od dnia 01 listopada 2022 r.

Elastyczne godziny pracy,

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: sekretariat@szpitalgoleniow.pl  lub kontakt pod 
nr telefonu 505 806 257

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 pisemnie na adres siedziby Administratora. 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: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 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 na adres ul. Stawki 1 w Warszawie – gdy uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.


