
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach 
ogłasza nabór na wolne stanowisko w Publicznej Szkole Podstawowej

 im. Jana Pawła II w Zbludowicach

Stanowisko – Sprzątaczka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Zbludowicach

Wymiar czasu – pełny etat

Rodzaj umowy – umowa na czas określony

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku sprzątaczki:

 sprzątanie powierzchni użytkowych w szkole
 dbanie o powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały i użytkowanie ich zgodnie

 z przeznaczenie
 utrzymanie właściwej czystości w przydzielonych pomieszczeniach szkoły

Wymagania stawiane kandydatom:

 wykształcenie co najmniej zawodowe
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 niekaralność za przestępstwa spowodowane umyślnie

Wymagane dokumenty:

 podanie o pracę ( z adresem i telefonem kontaktowym) odręcznie podpisane oraz
życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej opatrzone klauzulą ( Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U
z 2019 poz. 1781),

 kserokopia  świadectw  pracy  dokumentujących  staż  pracy  lub  zaświadczenie  
w przypadku zatrudnienia,

 dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia,
 kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o pracę – załącznik nr 1
 oświadczenie do procedury naboru – załącznik nr 2

Osoby  zainteresowane  prosimy  o  złożenie  wymaganych  dokumentów  w  sekretariacie
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach lub przesłanie za pomocą
poczty w terminie do 17.01.2022r. na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach

ul. Świętokrzyska 9, Zbludowice, 28 – 100 Busko – Zdrój

z dopiskiem na kopercie ,, Nabór na stanowisko sprzątaczki ‘’

Osoby  zakwalifikowane  do  dalszego  etapu  naboru  zostaną  poinformowane telefonicznie.
Szkoła nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych. Kandydaci, których
oferty  nie  spełniły  wymagań  ofertowych  mogą  w  ciągu  3  miesięcy  odebrać  złożone
dokumenty, po tym czasie oferty zostaną zniszczone.Aplikacje, które wpłyną po terminie nie
będą  rozpatrywane.  Zastrzega  się  możliwość  unieważnienia  naboru  bez  podawania
przyczyny.
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