OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35
w Rybniku, ul. Śląska 14
ogłasza nabór kandydatów do pracy w SP35 na stanowisko
rzemieślnik-robotnik gospodarczy:
Wymagania niezbędne:
-wykształcenie minimum zawodowe (specjalność wod-kan lub ogólnobudowlana) ,
-doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,
-uprawnienia SEP
Wymagania dodatkowe:
-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-dyspozycyjność,
-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-odpowiedzialność,
-dokładność,
-posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-obsługa i utrzymanie w porządku wymiennikowni CO i pieca gazowego do ogrzewania
wody
-dbałość o sprzęty szkolne i wykonywanie na bieżąco potrzebnych napraw
-dbałość o porządek w pomieszczeniach magazynowych w piwnicy oraz warsztacie
-obsługa urządzeń elektrycznych, wymiana żarówek, konserwacja bezpieczników
-czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego
-wspólnie z woźnym szkolnym utrzymywanie czystości podwórka szkolnego i trawników
-utrzymanie w czystości terenów wokół sali gimnastycznej oraz dojścia do niej
-odśnieżanie chodnika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną
-zamykanie sali gimnastycznej po zajęciach na „0”godzinie
-w okresie zimowym utrzymanie schodów i dojścia do szkoły tak, aby zapewnić
bezpieczeństwo wchodzącym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-życiorys i list motywacyjny,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
pracy z podaniem nazwy zakładu pracy, okresu zatrudnienia oraz opisu wykonywanych
zadań,
-oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP
danych osobowych.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Kandydat na stanowisko rzemieślnik-robotnik gospodarczy” należy składać w terminie do
11 lipca 2014 r., pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Śląska 14, 44-206 Rybnik.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogłoszeń w szkole-zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Informacja o wynikach
naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego.

