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PŘIJME BRIGÁDNÍKY NA LETNÍ MĚSÍCE 
 

Nabízíme: 

 Práci v přátelském prostředí 

 Velmi dobré platové ohodnocení  

 Odborné vedení 

 Podnikové stravování 

 Jednosměnný provoz – denní směny 

 Možnost kvalifikace 

 

Požadujeme: 

 Nejméně ukončené základní vzdělání 

 Trestní bezúhonnost 

 Uživatelskou znalost práce na PC 

 Zdravotní způsobilost k výkonu práce 

 

Zájemci: 

 Informace u personalisty organizace tel.: 354 416 247 nebo 724 755 956 = ve všední dny 

v době od 8,00 do 14,00 hodin, e-mail: personalista@dsml.cz  

 Popřípadě osobně na adrese organizace 

 

 

 

NÁSTUP MOŽNÝ DLE DOHODY 
 

Bc. Jana Roubalová 

ředitelka 

 

 

V Mariánských Lázních dne 23.05.2019 

 

 

 
 V rámci výběrového řízení bude naše organizace Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace, IČ: 00575143, DIČ: CZ00575143, se sídlem: Tepelská 752/22, Mariánské Lázně, 353 01, tel: 
354 624 000, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na uvolněnou 

pracovní pozici uvedenou výše v inzerátu. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení 

opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší organizace před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto 
zpracovávané osobní údaje patří: jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefonní 

číslo, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti. 

 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu trvání výběrového řízení, které nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování 
osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické nebo fyzické osobě. 

V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší 

organizace, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro 
oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. 

 

http://www.uoou.cz/

