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Nabór na stanowisko konserwatora

ŻłobeUMiejski ,,Leśna Polana" w Stargardzie

Dyrektor Żłobka Miejskiego ,,Leśna Polana" w Stargardzie ogłasza nabór na stanowisko pracy:

konserwator.

1. Nazrva i adres jednostki:

ŻłobękMiejski,,Leśna Polana" w Stargardzie, os. ZachódA4,73-Il0 Stargard, tel. 91 573-50-10.

2. Wymagania niezbędne:

l) obywatelstwo polskie,

2) pełnazdolnośó do cąmności prawnychorazkorzystanie zpełnipraw publi cznych,

3) nie figurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępst na Tle Seksualnym;

4) niekaralność zaprzestępstwa popełnione umyślne i przestępstwo skarbowe,

5) wyksźałcenie minimum zasadnicze zawodowe umożliwiajace wykonywanie zadń

na stanowisku pracy,

6) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator (praca

na wysokości);

7) aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne;

8) nieposzlakowana opinia;

9) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość ofeĘ).

3. Wymagania dodatkowe:

1) uprawnienia elektryczne Grupy 1 w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń

elektroenergetycznych (podnosi wartość oferty);

2) umiejetność dobrej orgarizacji pracyi

3) umiejętnośó działania pod presją czasu, odpomośó na stres;

4) uczciwość, sumiennośó, punktualnośó, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność,

terminowośó, dyspozycyj ność, wysokie zaangażowanie w pracę ;

5) łatwośó w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole.

4.Zak;".es obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:

1) wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu żĄobka, w Ęm:

a) prace rwiązane z konserwacją vrządzeń wodno - kanalizacyjnych (naprawa kranów,

spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrżnianie

instalacji);

b) drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów,



żarówek);

2) dbałośó o prawidłowe funkcjonowanie elementów w;rposażenia obiektu (bramy

i ogrodzenia, drm,ń, okna, ich zamknięcia, zamki);

3) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętnośó gipsowania

i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku,

podstawowe umiej ętności malarskie);

4) planowanie i przeprowadzenie prac remontowo malarskich o drobnym zasięgu,

np. zaMadanię i naprawa wykładziny podłogowej, malowanie pomieszczeń, drzwi,

elementów ogrodzenia, wykonywanie drobnych napraw murarskich;

5) prace naprawcze związane ze sprzętem (naprawa stolików, biurek, krzeseł, pozostałego

wyposażenia meblowego);

6) pomoc pozostałym człoŃom personelu prTy cięższych pracach porządkowych

i przygotowaniach do remontów (przesuwanie cięZkich szaf, mebli itp.);

7) prace porządkowe wokół obejścia iĄobka: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżańe,

posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników, koszenie trawników;

8) obsługa elektronarzędzi;

9) otwieranie i zamykanie budyŃu ńobka;

l0)znajomość i przestrzegańe obowiąujących przepisów pra\rva i instrukcji w zakresie

realizacji zadń i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów

BHP i przecivłp ożarowych oraz przepisów sanitamych;

l1) dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia;

l2)utrzymywanie porządku w pomieszczeniachprzynaleźntych konserwatorowi;

l 3 ) wykonywanie innych prac zlecony ch przez Dyrektora;

I4)zgłaszańe wszelkich zauwńonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ilobka.

5.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) czas pracy: pęłny wymiar - przeciętnie 40 godzin tygodniowo;

2) umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudńenia na czas nieokreślony,

3) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narużona na występowanie ucipliwych
i szkodliwych warunków pracy;

4) wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników żłobka

Miejskiego ,,Leśna Polana" w Stargardzie.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnopsrawnych w jednostce.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskźnik zatrudnienia



osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 6,03Yo .

7 .'[Nyl<az wymaganych dokumentów:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza

zgodnie z zńączńkiem Nr 1 do Rozporządzeńem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzeńa przez pracodawców dokumentacji

w sprawach młiryanych zę stosuŃiem pracy oraz sposobu prowadzeńa akt osobowych

pracownika(tj.Dz.|J. z20l7 r. poz.894) ze wskazaniem nrrmeru telefonu kontaktowego;

4) kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

i umiejętności zawodowe (poświad czone przezkandydata za zgodnośó z oryginńem);

5) kserokopie świadectw pracy (poświadczorle przęzkandydata zazgodnośó z oryginałem);

6) kserokopie zńńadczef o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przęz

kandydata za zgodnośó z oryginałem);

7) oświadczenie o braku przeciwwskazńzdrowotnych do pracy na stanowisku konserwatora;

8) oświadczenie:

a) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i przestępstwo skarbowe

z zasttzeżeniem, Ł w przypdku wyboru kandytata na stanowisko konserwatota, przed

zawarciem umowy należy dostarczyó zaśńadczęnie o niekaralności w w/w zakresie;

b) o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;

c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw

publicznych;

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dostarczonych

przezę mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Żłobek Miejski ,,Leśna Polana"

w Stargardzie.

8. Termin i miejsce skNadania dokumentów

Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Konserwatora można składać do dnia 16 marca 2018

r. do godziny 1500 w sekretariacie Żłobka Miejskiego ,,Leśna Polana" os. Zachód A4,73-LI0

Stargard lub przesłać pocńąna adres:

ŻlobekMiejski ,,Leśna Polana" w Stargardzie

os. Zachód A4,73-110 Stargard

z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Konserwatora"

Oferty, które wpłyną do Żłobkapo :vqrznaczonymterminie nie będą rozpatrywane.



9. Pozostałe informacje

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie)

o terminie rozrnów kwalifikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

Miasta Stargard oraz tablicy informacyjnej Zlobka Miejskiego ,,Leśna Polana" w Stargardzie.

Umowa o pracę z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zawarta będzie od dnia 1 kwietria

2018 r.

Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata tla czas określony - okres próbny nie

przekraczĄący ftzech miesięcy w celu praktyczrrego sprawdzenia umiejębrości i doświadczęńa

zawodowe go pracownika.

Dożonych ofert nie odsyłamy. Możrra je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania inforinacji

o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dyrektor Żłobka Miej skie go

,,Leśna Polana" w Stargardzie

Renata Rucińska


