
Ogłoszenie na stanowisko pracownika obsługi - dozorca  
w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu  

z dnia 12.06.2019 r.  
 

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu ogłasza nabór na pracownika obsługi  

Oferowane stanowisko: dozorca  

Wymiar czasu pracy: pełny etat  

Termin składania dokumentów: od 22 lipca 2019 do 02 sierpnia 2019 r.  

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:  

1. Wymagania niezbędne: 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego  

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,  

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracowniczym i pracę w porze nocnej 

d) dyspozycyjność 

e) wykształcenie co najmniej zawodowe 

f) odpowiedzialność  
2. Wymagania dodatkowe:  
- komunikatywność,  
-obowiązkowość i terminowość,  
-umiejętność pracy w zespole, 
- umiejętność obsługi maszyn ogrodowych  
-sumienność, samodzielność i dokładność,  
3. Wymagane dokumenty:  
- życiorys (CV)  
- list motywacyjny,  
- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie 
- zaświadczenie o niekaralności  
- oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,  
- kserokopia świadectw pracy,  
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kserokopia dowodu  
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji  
4. Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku dozorcy  
Do obowiązków dozorcy należy:  
-  dozorowanie obiektu szkoły  
-  porządkowanie terenu szkolnego  
-  odśnieżanie,  
- koszenie trawy 
- przycinanie drzew i krzewów 
- prace zlecone przez kierownictwo   
Godziny pracy według miesięcznego harmonogramu pracy (w tym noce i dni wolne od pracy 
szkoły).  
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie szkoły lub na 
adres Zespól Szkól Samochodowych w Radomiu 26-600, ul. 25 Czerwca 66 do dnia 22 lipca 
2019 r.  
Koperty należy opatrzyć informacją : Imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Nabór na 
stanowisko dozorcy”.  
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Informacja o wyniku naboru  umieszczona będzie na stronie  internetowej 

Biuletynu  Informacji Publicznej Zespołu Szkół Samochodowych  

 oraz na tablicy  informacyjnej w szkole. 

   

 



Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne 

stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół 

Samochodowych w Radomiu, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół 

Samochodowych w Radomiu nr 21/2019 z dnia 25.06.2019 roku.  

 
Proszę o dopisanie na aplikacji klauzuli- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 10.05.12018r. o ochronie danych osobowych  
9 dz. U. z 2018, poz. 1000)oraz godnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchyleniu dyrektywy 95/46/WE(RODO) 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku nie wykorzystania w procesie 
rekrutacji ulegną  zniszczeniu.  
 
                                                                                                                                                           
                 Dyrektor Szkoły mgr Anna Stańczyk 
 

 


