Ogłoszenie
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
poszukuje kandydatów na stanowisko:
woźna oddziałowa

A. Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: woźna oddziałowa
2. Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 20, ul. Jana Brzechwy 82, 47-230
Kędzierzyn-Koźle
3. Okres zatrudnienia: od 1 września 2020 r. na czas określony z możliwością zatrudnienia na
czas nieokreślony;
4. Wymiar czasu pracy: 1 etat- 40/40.

B. Wymagania:
1. Wykształcenie minimum zawodowe,
2. Obywatelstwo polskie.
3. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
4. Opinie, referencje, świadectwa pracy – jeśli kandydat je posiada.
5. Posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych.

C. Wymagania dodatkowe:
1. dobry stan zdrowia, pozwalający na pracę w kontakcie z żywnością oraz wykonywanie
pracy fizycznej,
2. umiejętność obsługi urządzeń sprzątających,
3. umiejętność współpracy w zespole,
4. kultura osobista,
5. obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie przedszkola,
6. dyspozycyjność.
D. . Ogólny zakres obowiązków:
1. dbanie o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach;
2. dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu;

3. przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci;
4. opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;
5. współpraca z nauczycielami i innym personelem przedszkola;
6. wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z działalności
przedszkola.

E. Wymagane dokumenty:
1. Curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Opinie, referencje, świadectwa pracy – jeśli kandydat je posiada.
F. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 1.07.2020 do 10.07.2020
poprzez wrzucenie do urny znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej (wejście od
strony sali gimnastycznej) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zsp1@kedzierzynkozle.pl z dopiskiem NABÓR – WOŹNA ODDZIAŁOWA
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną
telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych.
Informujemy, że Pani/a dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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.
Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z siedzibą przy ul. Brzechwy 80, w imieniu
którego występuje dyrektor zespołu email: zsp1@kedzierzynkozle.pl, tel. 774828801. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, pod nr tel. 774828801, email:: zsp1@kedzierzynkozle.pl
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także
prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,
z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
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