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Bydgoszcz, ż0.09.202t r

DYREKTOR ZAKLADU KARNEGO

W BYDGoszczY - FoRDoNlE

o9łasza

nabór na stanowisko pielęgniarki(rza)/ratownika medycznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie
(pracownik cywilny - pełen etat)

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów

penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla

recydywistów penitencjarnych, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz

pierwszy (wyłącznie skazani przebywający w związku z realizacją umowy o zatrudnienie) oraz dla

skazanych niewidomych odbywających karę w systemie terapeutycznym.

Planowany termin przyięcia do pracy - październik 2021 roku

Pracownikiem może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

publicznych;

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyŚlne

przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo

umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej

postępowanie karne o takie przestępstwo;

4) ńa odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów okreŚlonych w przepisach

ustawy z dnia 5 sierpnia 2OIO r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z2OL9 r. poz,742|;

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym

stanowisku,którąustalasłużbamedycynypracy.
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Charakter pracy - praca na stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej. Praca w bezpośrednim
kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Wymagania stawiane kandydatom:

- Pielęgniarka(arz)

. wykształcenie co najmniej średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

o mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

o predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,

. nieposzlakowanaopinia,

e niekaralność.

-Ratownik medyczny

o kwa]ifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym

o mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

o predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,

o nieposzlakowanaopinia,

o niekaralność.

Przebieg postępowa nia kwa l if i kacyj nego wobec kandydatów:

. ocena złożonych dokumentów

. rozmowakwalifikacyjna

o badania lekarskie

WYMAGANE DOKUMENTY:

' ' ,":; 
"o pisemne podanie o przyjęcie do pracy ' ' i .,

o kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

o dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie ikwalifikacje zawodowe .

wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na prżetwarzanie danych osobowych:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia , l', 

,, postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Dyrektora Zakładu Karnego;1'ł!.:.'-
w Bydgoszczy - Fordonie ul. Rynek 8 85-790 Bydgoszcz, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a.: " i..

tl
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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 dyrektywv 95l46/WE (Dz. Urz. UE L

119, str. 1)."

KAN DYDAT/KAN DYDATKA MOŻE POSIADAĆ ORZECZEN l E O N IEPEŁNOSPRAWNOŚC!

Osoby zakwalifikowane na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty należy składać W TERMlNlE DO 24.09.2021 ROKU

osobiście: w siedzibie Zakładu Karnego w Bydgoszczy Fordonie, ul. Rynek 8,

od poniedziałku do piątku (godz.7.30- 15.00),

drogą pocztową na adres Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie, ul. Rynek 8, 85-790
Bydgoszcz z dopiskiem,,Nabór"

l u b drogą elektroniczną na ad res e-m a i l dk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.p!

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać
od poniedziałku do piątku w godz. 7:3O - 15.00 w siedzibie Zakładu Karnego w Bydgoszczy -
Fordonie, u!. Rynek 8 lub pod numer telefonu (52) 326-84-54, (52} 326-84-56
lub (52)326-84-57.




