
OGŁOSZENIE O NABORZE 
  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY WOŹNEGO 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rybnie  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy WOŹNY                      

(w wymiarze 3/4 etatu) od 01.12.2017r. 

1. Wymagania niezbędne:  

- umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,  

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,  

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźny  

2. Wymagania dodatkowe:  

- doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku,  

- umiejętność pracy w zespole,  

- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,  

- wysoka kultura osobista,  

- sumienność i punktualność.  

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

a) sprzątanie codzienne po zakończeniu zajęć szkolnych wyznaczonych rejonów w szkole,  

b) utrzymywanie czystości w szkole w trakcie zajęć,  

c) wykonywanie okresowych prac porządkowo-konserwacyjnych,  

d) dbanie o stan sprzętu szkolnego oraz powierzonego sprzętu do utrzymania czystości,  

e) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynków oraz poprawą  
estetyki terenu zielonego,  

f) współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,  

g) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.  

4. Wymagane dokumenty:  

a) podanie o przyjęcie do pracy,  

b) Curriculum Vitae,  

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,  

d) oświadczenie kandydata o niekaralności,  

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności  

do czynności prawnych,  

f) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,  

g) oświadczenie o następującej treści" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  

obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o  
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późno zm.)" ,  

 

Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane. Dokumenty 

składać należy w kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko WOŹNY".  

Termin składania dokumentów: do 30.11.2017r., do godz. 15:00   

Miejsce składania dokumentów: Zespół Szkół w Rybnie, ul. Sportowa 24, 13-220 Rybno,  

sekretariat (pokój nr 26 – II piętro) 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  

Zespołu Szkół w Rybnie oraz na tablicy informacyjnej mieszczącej się przy sekretariacie szkoły.  
 

 

 

Rybno, 27.11.2017r.  

 


