FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritară 4 - Incluziunea sociala și combaterea sărăciei; Obiectivul specific 4.4 - Reducerea numărului de persoane aparținând
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Titlul proiectului: POARTA CĂTRE O BĂTRÂNEȚE DE VIS! - Contract de finanțare POCU/ 436/4/4/127520

Anunț angajare INGRIJITOR BATRANI LA DOMICILIU

Aociaţia GAL Poarta Transilvaniei anunţă următoarele posturi disponibile:
INGRIJITOR BATRANI LA DOMICILIU – 2 posturi
I. INGRIJITOR BATRANI LA DOMICILIU
Descrierea postului: Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizaţiei în special
pentru implementarea cu succes a activităţilor Programului Operațional Capital Uman şi în primul
rând a celor legate de implementarea proiectului ”POARTA CATRE O BATRANETE DE VIS!” - Contract
de finanțare POCU/4/4/127520.
Cerințe:
Studii medii, specifice in domeniu: sociale, ingrijitor la domiciliu;
Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet, Email, Publisher, Outlook, etc.);
Cunoştinţele de limba engleză la un nivel mediu/avansat sunt necesare;
Persoană dinamică, cu abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare, corectitudine, cinste,
onestitate;
Cunoştiinţe solide cu privire la: Programului Operațional Capital Uman; Permis de conducere:
categoria B;
Nivel de experienţă: nu este cazul.
Responsabilități, atribuții și sarcini specifice postului:
 Mentinerea persoanelor varstnice, dependente la domiciliu, in mediul familiar de viata, pentru
perioade cat mai lungi de timp;
 Asistarea persoanelor la indeplinirea actelor curente de viata;
 Prevenirea sau limitarea degradarii autonomiei functionale, prezervarii starii de sanatate,
asigurarea unei vieti decente si demne;
 Asigura un confort adecvat pentru batranul asistat, se ocupa de asistarea si administrarea
alimentelor acestuia, ajuta si realizeaza ingrijirile igienice, mobilizeaza si transporta batranul pe
care il ingrijeste, aplica si respecta intocmai prescriptiile medicale, acorda primul ajutor daca
este cazul, asigura conditiile igienico-sanitare, gestioneaza resursele alocate si completeaza Fisa
de ingrijirea persoanei asistate;Raspunde de folosirea si depozitarea corecta a produselor folosite
curatenie si dezinfectie;
 Respecta programul de lucru si semneaza condica de prezenta la venire si plecare;
 Are obligatia de a se prezenta la serviciu In deplina capacitate de munca. Este interzis venirea
la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice;
 Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura
acestora, orice declaratie publica cu referire la locul de munca fiind interzisa, fara acordul
conducerii;
 Efectueaza controlul medical periodic conform programarii si normelor in vigoare;

LIDER DE PROIECT

~1~

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN,
PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014 - 2020
PARTENER

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritară 4 - Incluziunea sociala și combaterea sărăciei; Obiectivul specific 4.4 - Reducerea numărului de persoane aparținând
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Titlul proiectului: POARTA CĂTRE O BĂTRÂNEȚE DE VIS! - Contract de finanțare POCU/ 436/4/4/127520

 Cunoaste si respecta normele de sanatate, securitate si igiena In munca, normele de prevenire
si stingere a incendiilor si de actiune In caz de urgenta, precum si normele de protectie a mediului
inconjurator.
Beneficii:
Oportunități de dezvoltare profesională;
Salariu motivant.
PROCEDURA DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII
1. Depunerea dosarelor de candidatură
Fiecare candidat va depune la Asociaţia GAL Poarta Transilvaniei un dosar de candidatură care
cuprinde:
1)
CV Europass – datat și semnat;
2)
Diplomă(e) studii – în copie;
3)
Certificate şi/sau alte documente doveditoare ale experienţei;
4)
C.I. – copie.
Dosarele pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@poartatransilvaniei.ro sau depuse la sediul
Asociaţiei GAL Poarta Transilvaniei din loc. Negreni, nr. 63D, comuna Negreni, județul Cluj, pana la
data limita in intervalul orar 15:00-17:00.
Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură este 18.12.2019,
orele 17:00.
În ziua susținerii interviului, se vor analiza documentele originale, cu documentele depuse în copie
la dosarul de candidatură. În acest sens, candidaţii vor avea asupra lor la proba interviului,
diplomele și/sau certificatele în original.
ATENȚIE! Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!
2. Organizarea interviului de angajare
Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați în vederea programării
interviului de angajare. Interviurile de angajare vor avea loc în data de 19.12.2019, începând cu
orele 16:00 la sediul Asociației GAL Poarta Transilvaniei.
Bibliografie pentru proba interviului:
1. Programului Operațional Capital Uman;
Bibliografia (Programului Operațional Capital Uman) se poate solicita de la sediul Asociaţiei GAL
Poarta Transilvaniei din loc. Negreni, nr. 63D, comuna Negreni, județul Cluj.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 0364802323 sau e-mail:
office@poartatransilvaniei.ro.
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