Tychy, 18.06.2020 r.

III Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Elfów 62
43-100 Tychy
(32) 227-36-33

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Tychach
ogłasza nabór na stanowisko
konserwatora
w wymiarze 1 etatu
od 01.09.2020r.

Wymagania niezbędne:








obywatelstwo polskie,
minimum wykształcenie zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe),
nieposzlakowana opinia,
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora.

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:









umiejętności techniczne i remontowo budowlane, umiejętności związane z obsługą
urządzeń,
sumienność,
uczciwość,
punktualność,
komunikatywność,
pracowitość,
rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy
dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :





systematyczna kontrola i usuwanie usterek występujących w szkole,
kontrola sprawności i naprawa oraz konserwacja urządzeń technicznych, sprzętu
szkolnego, audiowizualnego i mechanicznego,
wykonywanie prac remontowo-budowlanych nie wymagających specjalistycznego
przygotowania,








naprawa i konserwowanie zamków patentowych, zwykłych i innych, dorabianie
i oznakowanie kluczy,
wykonywanie zadań zleconych, odnotowanych w zeszycie szkolnych zleceń,
utrzymanie w należytym stanie technicznym warsztatu i narzędzi, troska o wyposażenie
warsztatu w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów po
uprzednim uzgodnieniu,
utrzymywanie porządku i czystości terenów szkolnych (koszenie trawy i inne),
wykonywanie wszystkich prac zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ,
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- list motywacyjny i CV,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (wykształcenie, ukończenie
kursów, szkoleń),
- kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
doświadczenie zawodowe i umiejętności,
- kserokopie posiadanych referencji i opinii,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w wypadku kandydata
korzystającego z uprawnień zawartych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych w ofercie pracy,
innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
w sekretariacie III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Tychach, w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko konserwatora”.

Anita Iskierka
dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Wyspiańskiego w Tychach

