Ogloszenie o nabone na wolne stanowisko pracy
Dyrektor Zespolu Obslugi Szk6l i Przedszkoli W Serocku
z siedzibq przy ul. Tadeusza Koiciuszki 15 W Serocku
oglasza nab6r na wolne stanowisko pracy - Opiekun nad dzieemi i mlodzieiq
niepelnosprawnq dowozonq autokarem szkolnym do Powiatowego Zespolu Szk6l i
Plac6wek Specjalnych W Legionowie oraz Zespolu Szk6l Og6lnoksztalcqcych nr 2
W Legionowie

I. Wymiar czasu pracy:
niepelny etat - 6 godzin dziennie
11. Zakres obowiqzk6w:
1. Opieka nad dzieCmi i mlodziezq niepelnosprawnq dowoionq autokarem
szkolnym do Powiatowego Zespolu Szkol i Plac6wek Specjalnych W Legionowie
ul. Jagiellonska 69 oraz Zespolu Szkbl Ogblnoksztalcqcych W Legionowie,ul.Kr6lowej
Jadwigi 11.
111.Wymagania:
1. obywatelstwo polskie
2. wyksztdcenie Srednie lub wyisze; preferowane o kierunku pedagogicznym
3. doSwiadczenie zawodowe; CO najmniej 3-letni staz pracy(umowa o prace,zlecenie,stai
pracowniczy): preferowane doSwiadczenie z dzieCmi lub mlodziezq
4. nieposzlakowana opinia
5. pelna zdolnoSC do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z praw publicznych
6 . niekaralnoSC prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestqpstwo Scigane
z oskarienia publicznego lub umySlne przestqpstwo skarbowe.
7. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na okreSlonym stanowisku.
IV. Warunki pracy:
przewidywane godziny pracy 630- 830 i 1330-1730
uposaienie zgodne z obowiqzujqcymi przepisami na danym stanowisku pracy.
V. Wymagane dokumenty i oiwiadczenia:
1. curriculum vitae,
2. kserokopie dokumentbw potwierdzajqcych kwalifikacje,
3. kserokopie Swiadectw pracy,
4. ~Swiadczenieo posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu
potwierdzajqcego posiadanie obywatelstwa polskiego,
5. ohwiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestqpstwo
Scigane z oskarienia publicznego lub urnySlne przestqpstwo skarbowe,
6. ~Swiadczenieo pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni
. praw publicznych,
7. ~Swiadczenieo wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
W ofercie o pracq dla potrzeb niezbqdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
ustawq z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 2015r., poz. 2 135).
Termin i miejsce skladania dokument6w:
Terrnin skladania dokument6w przez osoby zainteresowane do 08.07.2016r.w siedzibie
Zespolu Obslugi Szkbl i Przedszkoli 05-140 Serock,ul. Tadeusza Ko4ciuszki 15 .

