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Ogłoszenie o naborze na stanowisko woźna

WoJT GMINY JASTRZĄB

ogłaszanabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi _woźna w Samorządowym
Przedszkolu Integracyjnym w Gąsawach Plebanskich

- w ramach rcalizacji projektu pn. Przedszkole ,,Baśniowa Kraina'' w ramach osi
priorytetowej X 

',Edukacjadlarozwoju 
regionu''' Działania 10.1 ,,Kształcęnie i rozwój dzieci

imŁodzieŻy'''Poddziałania 10.1.4,,Edukacjaptzedszkolna'' RPo WM 2014_2020,
współfi nansowane go z Europej skie go Funduszu Społec zne go.

Liczbawolnych miejsc pracy: I

I. Przedmiot naboru:
Stanowisko: woźna _ osoba odpowiedzialna za utrzymanie czystości i potządku oraz

za vły daw artie po siłków,

Miejsce wykonywania pracy: budynek i otoczenie Przedszkola w Gąsawach,

P lebanskich, Gąsawy Plębanskię 48b, 26: - 5 OŻ J astrząb,

okres zatrudnienia: od 1 września 2016r. do 30 czerwca20I7r.,

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie Kodeksu Pracy,

Wynagrodzenie współfinansowane z EFS w ramach RPo wM 2014-2020,

Wymiar etatu: 1 etat ( wymiar czasu pracy: 8 godz. dziennie, 40 godz. tygodniowo ).

n. Wymagania niezbędne:

Wymagania niezbędne wynikające z art. 6 ustawy z dnia 2I.II.2008 r. o pracownikach
samorządolvych (Dz. U. z 2016r., poz. 902) oraz określone w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w Sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z 20I4t., poz. I7 86 z poźn. zm.):

Wykształcenie zawodowe lub średnie,

Posiadanie obywatelstwa polskiego,

Pełna zdolnoŚó do czynności prawnych,

Korzystani e z pełni praw publi czny ch,
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Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Nieposzlakowana opinia,

Stan zdrowiapozwalĄący na zatrudnięnię na stanowisku - woźna.

ilI. Wymagania dodatkowe:

_ Umiejętnośó organizacji pracy'

- Poczucie estetyki,

_ Kserokopia aktualnejksiąŻeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Iv. Zahes wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Codzienne utrzymanie wzorowej czystości sal i pomieszczei przydzielonych do

sprzątania,

2. Podawanie dzieciom posiłków o ustalonych godzinach,

3. Ptzęsttzeganie procedur związanych z bezpieczęństwem dzięci w przedszkolu

i w trakcie pobyu poza placówką,

4. Dbałośó o powierzony sprzęt, rośliny,

5. odpowiedzialnośó materialna za powierzone mienie,

6. P tzestrzeganie zasad współżycia społeczne go,

7 . Przęsttzeganie przepisów bhp, p.poż , sanitarnych oraz dyscypliny pracy,

8. Przestrzeganie obowipujących regulaminów, procedur i przepisów wewnętrznych,

9. Wykonywanie poleconych przez dyrektora innych czynności wynikających

z organizacji pracy przedszkola.

V. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku lpartetl i otoczeniu Przedszkola ,,BaŚniowa Ktaina'' w Gąsawach

Plebanskich, Gąsawy Plebanskie 48b, 26-5 02 I astrząb,

Bezpośredni kontakt z dziećmiw wieku 3 - 4 Iata,

Praca w zespole,

vI. Wskaźnikzatrudnieniaosób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaznik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej otaz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niŻszy
niŻ 6%o.
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VII. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny,
Zyciorys (CV),

List motywacyjny oraz Życiotys (CV) naleŻy opatrzyÓ własnoręcznym podpisem,
i klauzulą: ,,Wyrażart zgodę na ptzetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofęrcie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z ZaaŻ l
Nr 101, poz.926 zpóźn. zm.)" oraz numerem telefonu kontaktowego.

Kserokopia dokumentu potwierdzaj ącego posiadanie obywatelstwa polskiego,
Kwestionariusz osobowy,
oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
oświadczenie karrdydata o korzystaniu zpeŁni praw publicznych,
oświadczenię kandydata o braku prawomocnogo wyroku sądu 7a umyślne
przestępstwo ścigane z oskatŻenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowę,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wzory: kwestionariusza osobowego oraz ww. oświadczęń stanowią załącztlikt do
ogłoszenia, dokumenty są równieŻ do pobrania w wersji papierowej w seketariacie
Urzędu Gminy).

Kserokopia dokumentu potwierdzaj ącego wymagane wykształcenie,
Kserokopie dokumentów potwierd zający ch dotychczasowe zatrudnienie,
Kserokopie dokumęntów potwierdzających kwalifikacje i umiejętrości
(np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencję z poptzednich
miejsc pracy).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin złoŻenia dokumentów upływa z dniem 17 sierpnia 20t6r, o godz. 12.00.

Wynagane dokumenty naleŻy zŁoŻyć osobiścię w zamkniętej kopercie w siedzibie
Urzędu Gminy (sekretariat _ pokój nr 15, II piętro) lub przesłaó na adręs Urzędu
Gminy Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-50Ż Jastrząb. Decyduje data faktycznego
wpływu do Urzędu. Kopertę naleŻy opisaó w następujący sposób:
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Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie
będą rozpatrywane.

Ix. Pozostałe informacje:

Weryfikacja dokumentów i ewentualna rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona

w miesiącu sierpniu 2016r. po uprzednim telefoniczrlympoinformowaniu kandydata.

Informacja o wynikach naboru pracowników projektu zostanie umieszczona na stronię

internetowej Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

W*gT GMHF{YF
Andrźej Brcchą
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