
Znak sprawy SPSP.110.01.2021                                                                        St.Pierwszy 26.04.2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY WOŹNEGO/WOŹNEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r. w Stanisławowie 
Pierwszym przy ulicy Jana Kazimierza 291 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

WOŹNY/WOŹNA     (wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu).

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie, co najmniej zawodowe
- umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźny/ woźna
 2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku,
- umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i
rodzicami, 
- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
- odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
- przestrzeganie podstawowych zasad moralnych
- sumienność i punktualność.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. sprzątanie codzienne wyznaczonych rejonów w szkole,
b. piecza nad porządkiem w pomieszczeniach szatni uczniowskiej,
c.  utrzymywanie czystości w szkole w trakcie zajęć, 
d.  systematyczne  sprawdzanie  urządzeń  sanitarnych  i  hydraulicznych  na  terenie  szkoły  i

zgłaszanie ewentualnych usterek dyrektorowi,
e.  pełnienie dyżuru przy wejściu do szkoły pilnując, aby na teren szkoły nie wchodziły osoby

postronne,
f. wykonywanie okresowych prac porządkowych wokół szkoły
g. dbanie o stan sprzętu szkolnego oraz powierzonego sprzętu do utrzymania czystości,
h. wykonywanie  prac  związanych  z  utrzymaniem  czystości  wokół  budynku  oraz  sezonowa

pielęgnacja terenów zielonych i rabat,
i. współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
j. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 4. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do pracy,
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920r. w Stanisławowie Pierwszym przy ulicy Jana Kazimierze 291, (sekretariat)
w terminie do dnia 5 maja 2021 roku  do godz.13.00.
5.  Dodatkowe informacje:
O  poszczególnych  etapach  i  czynnościach  naboru  będą  informowani  (  telefonicznie  lub  drogą
elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona:

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły, 
2)  w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
3) oraz na stronie mediów społecznościowych Szkoły oraz Gminy Nieporęt


