Praca

PRACA

w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

ogłasza nabór na stanowisko: kierowcy, konserwatora

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

1)
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2)

nieposzlakowana opinia

3)

prawo jazdy minimalnie kat. „B”

4)

wykształcenie zawodowe

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
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1) Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,

2) Dyspozycyjność ,

3) Wysoka kultura osobista, komunikatywność,

4) Dobra organizacja pracy,

3.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1.

Czuwanie nad utrzymaniem ładu i porządku w obiektach CKiP..
2.
Sprzątanie w obiektach i na zewnątrz obiektów.
3.
Utrzymanie zieleni wokół obiektów.
4.
Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń.
5.
Usuwanie usterek nie wymagających rzemieślniczych napraw.
6.
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Wydawanie i odbieranie sal podczas wynajmów.
7.
Dbanie o terminowe wykonywanie przeglądów obiektów.
8.
Wykonywanie czynności kierowcy samochodu służbowego:

- prawidłowa eksploatacja oraz troska o jego estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny,

- usuwanie we własnym zakresie wszystkich drobnych usterek technicznych pojazdu,
które nie wymagają napraw w zakładzie naprawczym, racjonalne i oszczędne
gospodarowanie paliwem zgodnie z obowiązującymi zasadami eksploatacyjnymi.

4.

WARUNKI PRACY:

1)

Przewidywana data zatrudnienia: 1 lutego 2018 r.

2)

Wymiar czasu pracy - pełny etat

3)
Wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie
pracowników,

5. WYMAGANE DOKUMENTY:
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1)

list motywacyjny

2)

życiorys (CV)

3)

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)

kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

5)

kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,

6)

kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

8) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

Uwaga!

Dokumenty wymienione w pkt 5 ppkt 1-3 i 7-8 muszą być własnoręcznie podpisane przez
kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 5 ppkt 4-6 - powinny być poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem.
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SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
(biuro) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, ul.
Krakowska 107, 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem „Dot
yczy naboru na stanowisko kierowca , konserwator” do dnia 23 stycznia 2018 r. roku
do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do biura CKiP w Brzeźnicy po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostaną przeprowadzone rozmowy
kwalifikacyjne w dniu 24 stycznia br.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych” (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 922)

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej CKiP
w Brzeźnicy ( www.ckbrzeznica.pl ),

Kazimierz Mostowik

Dyrektor CKiP w Brzeźnicy

Data ukazania się ogłoszenia: 3.01.2018 r.
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