
OGŁOSZENIE 
o wolnym stanowisku pracy– sprzątaczka 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach ogłasza nabór kandydatów  na wolne  stanowisko 

 obsługi szkoły: 

1. Przedmiot naboru: 

 stanowisko: sprzątaczka; 

 liczba wolnych miejsc pracy: 1 

 miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach; 

 wymiar czasu pracy: pełny etat 

 podstawa zatrudnienia – umowa o pracę (okres próbny 3 miesiące z możliwością przedłużenia umowy 
o pracę) 

2. Wymagania niezbędne: 

 posiadanie obywatelstwa polskiego; 

 wykształcenie co najmniej zawodowe; 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole; 

 posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw 
publicznych; 

 niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe); 
 

3. Wymagania dodatkowe: 

 umiejętność pracy w zespole, 

 dyspozycyjność; 

 komunikatywność, takt, cierpliwość i wyrozumiałość; 

 dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie; 

 obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki. 
 

4. Ogólny zakres wykonywanych zadań: 

 współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w placówce, 
 utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania. 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 podanie o pracę, 

 CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej (powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych), 

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe, 

 kserokopie świadectw pracy, 

 oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw 
publicznych, 

 oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska. 
 

6. Termin i miejsce składania dokumentów 

 Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku szkoły oraz  na 
stronie internetowej Zespołu Szkół (www.zspbackowice.vot.pl). 

 Termin złożenia ofert upływa z dniem 15 lutego 2018 r. do godz. 12.00. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 



 Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły z dopiskiem ,,Nabór na 
stanowisko pracy – sprzątaczka” . 

 Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z 
oryginałem” i własnoręcznym podpisem. 

 Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 15 8686006 w 20. 
7. Inne informacje dotyczące naboru: 

 Wzory oświadczeń można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej Zespołu Szkół( zakładka wolne 
miejsca pracy). 

 Postępowanie naboru będzie polegało na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej. 

 O kolejnych krokach rekrutacji kandydaci będą informowani osobiście (telefonicznie). 

 Ostateczny wynik naboru(decyzja Dyrektora) zostanie przekazany kandydatom telefonicznie oraz podany do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół (zspbackowice.vot.pl) 

 

Baćkowice, dnia 30.01.2018 r. 


