DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU
ogłasza nabór na wolne stanowisko konserwator/ka (1/2 etat-u)
w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A
1. Wymagania niezbędne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem (m.in. praca na wysokości)
wykształcenie: minimum zawodowe
uprawnienia do zajmowania się eksloatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1kV
aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. Zm.);

2. Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.

sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań;
umiejętność dobrej organizacji pracy;
dyspozycyjność, odpowiedzialność;
umiejętność pracy w grupie;
mile widziane doświadczenie pracy na stanowisku objętym naborem

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

utrzymanie w czystości i porządku terenu przynależnego do Żłobka,
koszenie trawy, pielęgnacja kwietników, krzewów i drzew
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodnika przed wejściem do Żłobka
wykonywanie drobnych remontów bieżących w zależności od potrzeb
czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem okien, drzwi, wejść zewnętrznych do Żłobka;
przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
współpraca z innymi pracownikami żłobka
przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż.;
odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy Żłobka.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1.
2.

stanowisko pracy usytuowane będzie na parterze budynku Żłobka w Złocieńcu przy ul. Orzeszkowej 2a (w budynku nie ma windy
dostęp schodami),
dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

5. Informuje się, że w październiku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku w Złocieńcu, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6% (brak wskaźnika).

6. Wymagane dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie
2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i oświadczeniem o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych w trakcie naboru na cel naboru,
4. oświadczenie o niekaralności,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku,
7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy

7. Inne informacje dla kandydatów:
1.

2.
3.
4.

dokumenty aplikacyjne (oryginalne lub kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem) należy składać
w kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 lub przesłać pocztą na adres urzędu
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko konserwatora/ki w Żłobku w Złocieńcu” w terminie do dnia 30 listopada 2017r.
każdy kandydat spełniający wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
bliższych informacji na temat naboru udziela Dyrektor Żłobka w Złocieńcu (tel. 516-211-206)
informacja o kandydatach, przebiegu postępowaniu i wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
/www.bip.zlocieniec.pl/ oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Dyrektor Żłobka
Anna Tyma
Złocieniec, 15.11.2017r.

