
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

WOŹNEGO/KONSERWATORA 

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie  ogłasza nabór na wolne 

stanowisko pracy pracownika obsługi w szkole – woźny/konserwator 

Liczba wolnych miejsc: 1 

1.Warunki  naboru: 

 Stanowisko: woźny/ konserwator   

 Wymiar zatrudnienia:  ½ etatu. 

 Miejsce wykonywania pracy:  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w 

Pęperzynie, Pęperzyn 33, 89-410 Więcbork 

 Forma  zatrudnienia: umowa o pracę 

2.  Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie zawodowe 

 umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

i  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,       

 stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźny/ konserwator. 

 posiadanie obywatelstwa polskiego  

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku   

 3. Wymagania dodatkowe: 

 umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami 

szkoły, uczniami i rodzicami, 

 umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy, 

 odpowiedzialność i wysoka kultura osobista, 

 sumienność i punktualność. 

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 otwieranie  budynku  szkoły 

 systematyczne sprawdzanie urządzeń technicznych (sanitarnych, hydraulicznych, 

elektrycznych i innych) na terenie szkoły i zgłaszanie ewentualnych usterek 

dyrektorowi, 

 usuwanie usterek i wykonywanie drobnych prac remontowych bieżących zleconych 

przez dyrektora szkoły, 

 dbanie o utrzymanie w należytym porządku ciągów komunikacyjnych do szkoły 

(odśnieżanie schodów, chodnika prowadzącego do szkoły, parkingu szkolnego i 

posypywanie w razie potrzeby piaskiem),     

 wykonywanie okresowych prac porządkowych wokół szkoły (koszenie trawy, 

obcinanie żywopłotu, grabienie liści), 

 wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynku szkoły oraz 

sezonowa pielęgnacja terenów zielonych i rabat, 

 dozór nad piecem olejowym,   

 utrzymywanie porządku w pomieszczeniach gospodarczych, 

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

 współpraca z innymi pracownikami  szkoły,     



 wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora 

5.Wymagane dokumenty: 

 podanie o przyjęcie do pracy, 

 Curriculum Vitae opatrzone klauzulą:  
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)".  

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, 

 oświadczenie kandydata o niekaralności, 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej 

zdolności do czynności prawnych, 

Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane. 

6.Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, 

nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail  oraz z 

dopiskiem „Nabór na stanowisko WOŹNY/ KONSERWATOR" osobiście  w  Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Pęperzynie (sekretariat)  lub przesłać listownie na 

adres: 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie 

Pęperzyn 33, 89-410 Więcbork, woj. kujawsko - pomorskie 
w terminie do dnia 31 października 2019 roku  do godz.13.00. 

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów 

przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie  (data wpływu).  

7.  Dodatkowe informacje: 

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani (telefonicznie lub drogą 

elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o 

naborze, w ciągu 3 dni roboczych od daty upływu terminu składania dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


