Szk"l~ Pm'lstnwowa Nr 4
z OddzicJami Dwujęzycznymi
Toruń, dnia 03.11.2017r.
im. Sw. Jc~na Pawła II
ul. żwirki i W~l)i<~ Szkoty Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im św. Jana Pawła li w Toruniu

okłaHaŃ nabór kandydatów na stanowisko kierownika gospodarczego

0
87 100
·T

w szkole- etat 20h/tyg

!.Nazwa stanowiska pracy: kierownik gospodarczy.
2.Wymiar czasu pracy: X etatu.

3.Umowa o pracę na czas określony.
4. Wymagane wykształcenie : wyższe
Bezpieczeństwa

z doświadczeniem na podobnym stanowisku

oraz

wykształcenie

w specjalności

i higieny pracy.

S. Wymagania niezbędne:
-obywatelstwo polskie,
-pełna zdolność

do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

-brak przeciwskazań zdrowotnych,

-praktyczna znajomość zagadnień z prawa o zamówieniach publicznych i przepisów prawa,
-obsluga komputera i korzystanie z programów MS Office, Excel, program SIO,
-znajomość obsługi

instrukcji gospodarki magazynowej oraz inne przepisy w tym zakresie,

-znajomość

systemu HACCP,

-znajomość

zasad i inwentaryzacji,

6.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
-zapewnienie stanu bezpieczeństwa techniczno- eksploatacyjnego budynku , urządzeń terenowych , petnosprawności użytkowej
obiektu szkolnego,
-zabezpieczenie

majątku

szkolnego,

-kierowanie drobnymi remontami w szkole i rozlicza ich wykonanie,
-prowadzenie zadań z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole,
-prowadzenie ksiąg inwentarzowych, dokonywanie okresowej inwentaryzacji majątku szkoty,
-sporządzanie

umów najmu, użyczenia itp.,

-dokonywanie zakupów-

materiałów

eksploatacyjnych,

środków czystości, narzędzi

itp.,

-prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
-prowadzenie ksiąg kontroli i zaleceń Sanepidu,
-współpraca

innego

z kadrą pedagogiczną udzielenie pomocy w użytkowaniu kserografu, bindownicy, kamery video, magnetofonu lub

sprzętu

technicznego,

-utrzymanie. czystości w archiwum szkolnym,
-prowadzenie harmonogramu prac pracowników obsługi,
-sporządzanie sprawozdań oświatowych

oraz,do GUS zgodnie z potrzebami,

-kontrolowanie zużycia energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody.
-współpraca

z TCUW.

?.Wymagania dodatkowe:
-umiejętność współpracy

w zespole,

-komunikatywność, odpowiedzialność

za realizację zadań(terminowość, sumienność, dokładność).

B. Wymagane dokumenty:
- CV + kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowej pracy, pisemne oświadczenie
kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne, OŚWIADCZENIE o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych
8.5kładanie

ofert

-Oferty zawierające wymienione dokumenty prosimy o składanie na adres Szkoły Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. św. Jana Pawła 11, ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń w terminie do 17.11.2017r.do godz. 12,00 włącznie, 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 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą
z dnia 211istopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)".
*Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę: ,.Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia/l
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