
Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia  

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu  

ul. Gen. Grota Roweckiego 6 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO OBSŁUGI 

SPRZĄTACZKA 

 

1. Wymagania  niezbędne: 

-    Posiadanie obywatelstwa polskiego. 

-    Wykształcenie  co najmniej zawodowe. 

-    Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania 

      w  pełni z praw publicznych.              

-    Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

     przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe). 

 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

-    Umiejętność pracy w zespole. 

-    Umiejętności komunikacyjne.  

-    Dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność. 

-    Odporność na stres.  

-    Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań: 

-   Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole. 

-   Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania. 

-   Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora. 

 

4. Warunki pracy: 

1. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu 

2. Miejsce pracy: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

3. Zatrudnienie: od 1 październik 2019 r. 

 

 

4. Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej 

2. List motywacyjny. 

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1). 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, 

świadectwa) 

5. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o wcześniejszym zatrudnieniu lub odbytych stażach 

zawodowych. 

6. Oświadczenie dla kandydata do pracy (załącznik nr 2). 

 



 

5. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 

Sprzątaczka ” osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty na adres: 

 Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu 

 ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

 w terminie do dnia 13 września 2019 r. do godz. 14.00 

 

Decyduje data wpływu. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

 

Dodatkowe informacje: 

W razie pytań i wątpliwości osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu  

65 545 21 20  

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci będą 

informowani telefonicznie. 

 

Oferty osób niezakwalifikowanych będzie można odebrać w ciągu 1. miesiąca w sekretariacie 

Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, 

przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, po tym terminie zostaną zniszczone komisyjnie.  

 

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 20.09.2019 r. 

 Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.medyk-rawicz.com.pl 

 

 

Załączniki: 

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

2. Oświadczenie dla kandydata do pracy. 

http://www.medyk-rawicz.com.pl/

