LABDAROS FONDO DIREKTORIŲ TARYBA ieško Administratoriaus
LABDAROS LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAMS
5 Resurrection Road, Etobicoke, Ontario
Siekiant aukščiausios kokybės gyventojų priežiūros, Administratorius yra
atsakingas Labdaros Fondo Direktorių Tarybai, ir už kasdieninę darbo eigą Labdaros valdymo firmai. Tai yra pilno laiko darbas, valdant 90 vietų slaugos
namus. Retkarčiais gali tekt dirbti vakarais arba savaitgaliais. Atlyginimas
pagal Ministerijos nustatytas gaires.
DARBO APIMTIS:
• Vadovauti slaugos namams pagal Ontario Provincijos įstatymų reikalavimus,
įskaitant finansų valdymą, strateginį planavimą, rizikos ir darbo kokybės
valdymą bei santykių tarp darbuotojų sprendimą.
• Darbo eigos planavimas atsižvelgiant į unikalius lietuviškų slaugos namų
poreikius bei tarnystę visuomenei.
• Sugebėjimas nustatyti prioritetus ir spręsti kintančius reikalavimus, derinant
gyventojų priežiūros, darbuotojų bei įstatymų poreikius.
• Samdyti, prižiūrėti ir motyvuoti visus darbuotojus stengiantis, kad jie dirbtų
vieningai ir efektyviai, užtikrinant augščiausio lygio gyventojų priežiūrą.
• Efektyvūs ryšiai su gyventojais, jų šeimom, darbuotojais, direktorių taryba,
valdymo firma, lietuvių visuomene, Ontario sveikatos ministerija bei jos
pareigūnais ir LHIN.
• Ataskaitos Labdaros Fondo Direktorių Tarybai ir Labdaros valdymo firmai bei
Ontario sveikatos Ministerijai ir LHIN.
KVALIFIKACIJOS:
Pagal Ontario įstatymo LTCHA 2007 reikalavimus:

• Kandidatai turės pristatyti pazyma is policijos (Police Check) dėl darbo
su lengvai pažeidžiamais asmenimis (Vulnerable Person Screening)
nesenesne kaip trys mėnesiai.

• Aukštesnis išsilavinimas: minimum 3 metų laipsnis, arba, minimum 2
metų diplomas sveikatos ar socialinės rūpybos srityje; taip pat “Long
Term Care Home Administration” kurso arba “Long Term Care Home
Management” programos sėkmingas užbaigimas.

•

3-5 metų vadybininko patirtis sveikatos arba socialinės rūpybos įstaigose.

•

3-5 metų vadybininko patirtis dirbant su profsąjunga.

• Išsamiai žinoti Ontario provincijos sveikatos ministerijos (MOHLTC) įstatymus bei
reglamentą. Patirtis ruosiant ataskaitą įstatymų bei sveikatos ir saugumo
standartų reikalavimų vykdyme.
• Stiprūs finansinio valdymo įgūdžiai. Sugebėjimas laikytis biudžeto neviršijant
Ministerijos nustatytų dotacijų ir apribojimų.
• Puikūs bendravimo ir tarpasmeniniai ryšiai.
• Būtų gerai, jei tinkamas kandidatas turėtų bendradarbiavimo su lietuvių
visuomene patirties ir subegėtų bendrauti lietuviškai.
Užmokestis:
• Sveikatos draudimas, pensija ir užmokestis pagal Ontario Ministerijos
nustatytas gaires.
• Atostogos pagal susitarimą
Prašymus ir CV siųsti šiuo elektroniniu adresu
iki ketvirtadienįo, 2018m. spalio 11 d.
general@assuredcareconsulting.com, nurodant “Labdara Administrator” kaip
objektą.
Pastaba: susisieksime tik su tais kandidatais kuriems paskirtas pokalbis.

