Zespd! Szke
3 r'SVs'ia !•

ul. OswiNIP •

r,^ •

' i

Ogtoszenie o naborze na stanowisko
pracownik obslugi - sprz^taczka

Dyrektor Zespolu Szkol Ogolnoksztak^cych nr 3 im. Jana Pawla II w Rudzie Slaskiej
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz^dowych
(Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)
ogiasza nabor kandydatow na wolne stanowisko obslugi - sprz^taczka
Liczba wolnych miejsc pracy:
1. Przedmiot naboru:
- Stanowisko: pracownik obslugi - sprz^taczka
- Miejsce wykonywania pracy: Zespolu Szkoi Ogolnoksztalc^cych nr 3 im. Jana Pawla I I
w Rudzie Slaskiej
- Wynagrodzenie: zgodne z Rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia 18.03.2009 r. w
sprawie wynagradzania pracownikow samorz^dowych (Dz. U . nr 50, poz. 398 ze
zmianami) oraz Regulaminem wynagradzania pracownikow nieb^d^cych nauczycielami
zatrudnionych w Zespole Szkol Ogolnoksztalc^cych nr 3 im. Jana Pawla II w Rudzie
Slaskiej, stanowi^cy zal^cznik do Zarz^dzenia Dyrektora Nr 32/2008/2009 z dnia 9.06.2009 r.
- Okres zatrudnienia: od 20 kwietnia 2015 r. do na czas okreslony;
- Wymiar czasu pracy - peiny etat
- Podstawa zatrudnienia: umowa o prac^
2. Wymagania niezb^dne:
- Posiadanie obywatelstwa polskiego;
- Wyksztalcenie CO najmniej zawodowe;
- Stan zdrowia pozwalaj^cy na zatrudnienie na stanowisku sprz^taczki w szkole;
- Posiadanie pelnej zdolnosci do wykonywania czynnosci prawnych oraz korzystania
w pelni z praw publicznych;
- Niekaralnosc (kandydat nie moze bye skazany prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne
przestepstwo, scigany z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe);
- Nieposzlakowana opinia.
3. Wymagania dodatkowe:
- Umiejetnosc pracy w zespole, latwosc w nawi^zywaniu kontaktu, takt, cierpliwosc i
wyrozumialosc;
- Wysokie umiejetnosci komunikacyjne;
- Kreatywnosc, dyspozycyjnosc, sumiennosc, dokladnosc, odpowiedzialnosc
- Odpomosc na stres;
- Obowi^kowosc, rzetelnosc, dbalosc o czystosc i mienie placowki
- Umiejetnosc pracy w grupie
4. Ogolny zakres wykonywanych zadan:
- Wspolpraca z personelem zatrudnionym w szkole,
- Utrzymywanie w biez^cej czystosci przydzielonego rejonu sprz^tania,
- Realizowanie innych zadan zleconych przez kierownika lub dyrektora wynikaj^cych
z biez^cej dzialalnosci placowki,
Szczegolowy zakres wykonywanych zadan zawiera zat^cznik nr 2 do ogloszenia:
Zakres obowiazkow, odpowiedzialnosci i uprawnien sprzataczki
5. Wymagane dokumenty i oswiadczenia:
- CV z uwzgl^dnieniem dokladnego przebiegu pracy zawodowej;

-

-

-

List motywacyjny;
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegaj^cej si^ o zatrudnienie
(wzor stanowi zal^cznik nr 1 do ogioszenia);
Kserokopie dokumentow potwierdzaj^cych posiadane wyksztakenie i kwalifikacje;
Kserokopie dokumentow potwierdzaj^ce dotychczasowe zatrudnienie;
Oswiadczenie kandydata, ze posiada peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzysta
z pelni praw publicznych (wzor stanowi zal^cznik nr 1 do ogloszenia);
Oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod^ na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko sprz^taczka
(wzor stanowi zal^cznik nr 1 do ogloszenia);
Oswiadczenie kandydata o tym, ze nie by! skazany prawomocnym wyrokiem s^du za
umyslne przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo
skarbowe i nie toczy sie przeciwko kandydatowi postepowanie kame lub dyscypliname,
lub postepowanie o ubezwlasnowolnienie (wzor stanowi zal^cznik nr 1 do ogloszenia);
Oswiadczenie kandydata o braku przeciwwskazan zdrowotnych do zajmowanego
stanowiska (wzor stanowi zal^cznik nr 1 do ogloszenia);
Zaparafowany zat^cznik nr 2 do ogloszenia: Zakres obowi^zkow, odpowiedzialnosci i
uprawnien sprzataczki

Dokumenty przedkladane w formie kopii winny bye potwierdzone przez kandydata klauzulq
„ za zgodnosc z oryginalem ".
6. Termin i miejsce skladania dokumentow:
- Termin zlozenia ofert uplywa z dniem 7 kwietnia 2015 r. o godz. 13:00.
- Oferty zlozone po terminie nie bed^ rozpatrywane.
- Jeden kandydat moze zlozyc wyl^cznie jedn^ oferte.
- Oferte nalezy zlozyc w zamknietej kopercie osobiscie w pokoju nr 202 budynku szkoiy lub za
posrednictwem poczty (decyduje data wplywu do szkoiy) i oznakowac w nastepujacy sposob:
Zespol Szkol Ogolnoksztalc^cych nr 3 im. Jana Pawla II
ul. Oswiecimska 90 41-707 Ruda Sl^ska
„Oferta w post^powaniu rekrutacyjnym na stanowisko sprzqtaczka w ZS03 Ruda Slqska "

7. Pozostale informacje:
- Kandydaci, zostan^ powiadomieni telefonicznie o wynikach postepowania rekrutacyjnego,
informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie
do dnia 10 kwietnia 2015 r.
- Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne kandydata
oraz cechy osobowosciowe.
- Rozstrzygniecie naboru nast^pi w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r.
- Informacja o wyniku naboru umieszczona bedzie na stronie intemetowej szkoiy w Biuletynie
Informacji Publicznej placowki.
Wszelkich informacii na temat naboru mozna uzyskac pod numerem telefonu 32 243-78-06 w. 18.
Dokumenty kandydata, ktory zostanie wytoniony w procesie rekrutacji dolacza si? do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostalych osob b^d^ zniszczone komisyjnie lub zwrocone na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia zakonczenia rekrutacji.
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