Nabór na wolne stanowisko pracy Palacz C.O. - Konserwator
Dyrektor Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Palacza centralnego ogrzewania - Konserwatora

1.Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum zawodowe;
- posiadanie doświadczenia zawodowego;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- niekaralność
- umiejętność obsługi kotła węglowego /uprawnienia/
- gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
- mobilność i dyspozycyjność czasowa;
- umiejętność wykonywania drobnych prac elektrycznych
- umiejętność wykonywania prac porządkowych, naprawczo-remontowych na terenie Zespołu
Szkół i terenu dokoła budynków.
- samodzielności i dobrej organizacji pracy
- natychmiastowej gotowości do podjęcia pracy
- umiejętność obsługi urządzeń i maszyn (spawarki, wiertarki, szlifierki, itp.)
- umiejętność obsługi sprzętu mechanicznego ( kosiarki, wykaszarki, itp.)
- z uwagi na kontakt z dziećmi wymagana jest cierpliwość i bardzo wysoka kultura
osobista.
2. Wymagania dodatkowe (mile widziane):
- umiejętność techniczna i remontowo – budowlana,
- uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji kotłów co
3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- prace konserwatorskie i naprawcze w Zespole Szkół;
- palenie w piecach centralnego ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół i Hali Sportowej,
oszczędne gospodarowanie opałem;
- utrzymanie porządku wokół budynków oraz w pomieszczeniach piwnicznych;
- pomoc przy obsłudze imprez organizowanych przez Zespół Szkół;
- dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
- dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie ich w stanie
niepogorszonym;

4.Wymagane dokumenty i oświadczenie:
- list motywacyjny i życiorys;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);

5.Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach
bądź przesyłać pocztą do 15 sierpnia 2016 roku na adres:
Zespół Szkół w Dzietrzkowicach Ul. Szkolna 1 Dzietrzkowice 98 – 432 Łubnice
Na kopercie powinien znajdować się dopisek: "Oferta pracy na stanowisko Palacz C.O. Konserwator".
6. Termin zatrudnienie: od 01 września 2016 roku – trzymiesięczny okres próbny
z możliwością przedłużenia.
7. Wymiar czasu pracy – etat
8. Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół
w Dzietrzkowicach lub pod numerem telefonu 64 7847164

