
 

 

        Serby 16.11.2017r. 

 
Nabór na stanowisko: pomoc kuchenna -  ½ etatu, 
pracownik do prac porządkowych - ½ etatu 
w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serbach 
 
DYREKTOR Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach ul. Ogrodowa 
18, 67-210 Głogów 
OGŁASZA  NABÓR NA STANOWISKO PRACY 
POMOC KUCHENNA - ½ etatu,  
PRACOWNIK DO PRAC PORZĄDKOWYCH - ½ etatu 
1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne podlegające ocenie w ramach  
wstępnej selekcji kandydatów): 
1) posiadanie obywatelstwa polskiego; 
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw 
publicznych; 
3) posiadanie kwalifikacji niezbędnych na w/w stanowisku,  
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pomoc 
kuchenna, pracownik do prac porządkowych 
5) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;  
6) nieposzlakowana opinia. 
2. Wymagania dodatkowe (preferowane podlegające ocenie w ramach  
końcowej selekcji kandydatów): 
1) doświadczenie zawodowe  
2) samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, komunikatywność, , 
umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz w zespole, wysoka kultura 
osobista; 
4) umiejętność sprawnej organizacji pracy  
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. pomoc w kuchni 
2. prace porządkowe na terenie obiektu szkoły ( sprzątanie) 
4. Wymagane dokumenty: 
- curriculum vitae 
- kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu); 
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do  
wglądu); 
 - kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach,  
szkoleniach, itp.; 
- Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych 
 - kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 
umiejętności (oryginały do wglądu); 
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  
prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia. 

http://www.ugglogow.com.pl/attachments/article/1055/nab%C3%B3r%20na%20stanowisko%20kadry.pdf#page=4
http://www.ugglogow.com.pl/attachments/article/1055/nab%C3%B3r%20na%20stanowisko%20kadry.pdf#page=4


5. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: czas nieokreślony od 01 grudnia 2017r. 
 
Wymagane dokumenty  należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej 
w Serbach ul. Ogrodowa 18, 67-210 Głogów do dnia 24 listopada  2017r. do godz. 
15.00. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). 

 


