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Dyrektor Zespołu Szkolno_Przedszkolnego w Szewcach ogłasza nabór na

stanowisko:

woźna oddziałowa
w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie - 1 etat

Nabór na wolne stanowisko woźna oddziałowa

1. Przedmiot naboru:
o Woźna oddziałowa
o Termin składania podań 7 dni od daty ogłoszenia
. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Publiczne w Strzeszowie 1 etat
o Podstawa zatrudnienia: Umowa zgodnie z KP, pełen wymiar 40

tygodniowo

2. Wymagania niezbędne:
. Wykształcenie średnĺe bądź zawodowe;
o Preferowany, co najmniej 2 letnĺ staż pracy zawodowej;
. Obywatelstwopolskie;
. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienĺe na w/w stanowisku;
o Preferowana znajomość specyfiki pracy przedszkola;
. DyspozycyjnośĆ, sumĺenność i rzetelność;
. Posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw

publicznych;
o Niekaralność za przestępstwa umyślne;
o Posiadanĺe nĺeposzlakowanej opinii.

3. Wymagania dodatkowe:
o lnicjatywaizaangażowanie W pracy zdziećml w wieku przedszkolnym;
. Sumienność i odpowĺedzialność, dyspozycyjność;
o Umiejętność współpracy z nauczycielem oraz pracy W zespole,

terminowość;
. Umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy;
o Wysoka kultura osobista i komunĺkatywność;
o Empatia, otwarta postawa wobec dzieci i rodziców.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
. Wspieranie nauczyciela w zakresie opiekĺ i bezpieczeństwa dzieci;
o Pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych;



. Przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci

w przedszkolu i w trakcie pobytu poza placówką;
o Codzienne utrzymanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń

przydzielonych do sprzątania;
o Prowadzenie dokumentacji służbowej.

5. Wymagane dokumenty:
. Życiorys (CV) wraz z oświadczenĺem kandydata o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie swoĺch danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

o List motywacyjny;
o Kserokopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie

or az staż pracy (świa dectwa pracy), kwa l ifi kacje (dypl o my);

o oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnĺone
umyślnie oraz o tym, Że nĺe toczy się przecíwko niemu postępowanie
karne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać W zamkniętych kopertach

w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach lub wysłać pocztą na

adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach, Szewce, ul. Strzeszowska 7,55-114 Wisznia
Mała z dopiskiem: ,,nabór na stanowisko woźna oddziałowa'' W terminie do
23czerwca 2021 r. do godziny ĺ300. Rplikacje, które wpłyną po wskazanym wyżej

terminie nĺe będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 713107129.

Kandydaci zakwalifikowanĺ zostaną powiadomieni telefonĺcznie o terminie
przeprowadzen ĺa rozmowy kwa l ifi kacyjnej.

Rozstrzygnięcĺe naboru nastąpi do dnia 02 lipca 2021r.

Zatrudnienie od 1 września 2021 r.

lnformacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu
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