
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

1. Dyrektor Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi ogłasza nabór na stanowisko: 

Konserwator –  w wymiarze 1/2 etatu 

(nazwa stanowiska na które ogłasza się nabór) 

 

2. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie, 

2) kwalifikacje: nie wymagane 

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku 

3. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość aktów prawnych dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, 

2) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność, 

3) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista. 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) kontrola budynku z uwzględnieniem sprawdzania zamknięcia drzwi i okien, 

2) wykonywanie napraw urządzeń, sprzętu, zabawek, mebli itp., 

3) utrzymanie w czystości i porządku terenu Żłobka i Przedszkola, 

4) koszenie trawy, 

5) pielęgnacja kwietników, krzewów i drzew , 

6) odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodnika wewnątrz i na zewnątrz Żłobka 

i Przedszkola, 

7) ochrona mienia przed kradzieżą i pożarem oraz alarmowanie w razie 

niebezpieczeństwa, 

8) zgłaszanie o zauważonych niedociągnięciach i wydarzeniach w czasie pracy lub 

obchodu budynku i terenu, 

9) obsługa kotłowni. 

5. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz.1182 

z późn. zm.), 

2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 



3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za 

zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku 

pracy, 

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska, 

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

7) dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza 

skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach 

samorządowych, 

8) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14 grudnia 2015r. 

do godz. 12.oo pod adresem: Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa 102. Polska Nowa 

Wieś, 46-070 Komprachcice, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

 

„ nabór na wolne stanowisko: konserwator w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi” 

 

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 774646199 

 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na tablicy 

informacyjnej w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi. 

 


