OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Komprachcicach
ogłasza nabór :
na 2 stanowiska woźnej oddziałowej w wymiarze 1 etatu każde
umowa na czas określony: od 01. 09.2018 r. do 31.07.2019 r.
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
3. doświadczenie w opiece nad dziećmi i sprzątaniu,
4. niekaralność,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6. książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych.
Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
2. duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. codzienne utrzymanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
2. podawanie dzieciom posiłków o ustalonych godzinach, sprzątanie po nich,
3. wspieranie nauczyciela w zakresie opieki i bezpieczeństwa dzieci,
4. dbałość o powierzony sprzęt,
5. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających
z organizacji pracy przedszkola,
6. zastępowanie innych pracowników obsługi w przypadku ich czasowej nieobecności,
7. sprzątanie okresowe po remontach bieżących i kapitalnych, przygotowanie placówki do
pracy po wakacjach.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z artykułem 6 ust.1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 dyrektywy
95/46/WE,
2. kwestionariusz osobowy (oryginał),
3. kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego
stanowiska,
5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. oświadczenie kandydata o niekaralności (osoba, której zostanie zaproponowana praca
będzie zobowiązana do dostarczenia zapytania z KRS o niekaralności za przestępstwo
popełnione umyślnie).
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 12.00 w Przedszkolu
Publicznym w Komprachcicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 4646 146.

