Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy
ogłasza
NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO
SPRZĄTACZKI – SPRZĄTACZA
O stanowisko sprzątaczki - sprzątacza może ubiegać się osoba, która
spełnia warunki określone w Ustawie z 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. Nr 223 z 2008r. poz. 1458 ) tj.: posiada:
- minimum wykształcenie podstawowe,
I. Oferta powinna zawierać:
1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i kwestionariusz osobowy*,
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy,
3. Odręczne oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych
i niekaralności,
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji – zgodne z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
realizacji procesu rekrutacji”
5. Aktualna książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych z
badaniami na nosicielstwo.
PRACA NA TERENIE PŁYWALNI W SYSTEMIE TRZYZMIANOWYM
PRACA W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
PRACA NA WYSOKOŚCI PONAD 3 METRY
II. Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych
imieniem, nazwiskiem i nr telefonu z opisem: „ Oferta zatrudnienia na
stanowisku Sprzątacz – Sprzątaczka ” do dnia
30 MAJA 2018 r. do godziny 15.00
w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.
st. Warszawy przy ul. Siennickiej 40 ( Hala Sportowa SIENNICKA ).Oferty
mogą zostać przesłane pocztą lub drogą mailową..
O terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną
powiadomieni telefonicznie.

DYREKTOR OSIR
/-/ MAREK KARPOWICZ
* wzór kwestionariusza dołączony do ogłoszenia na stronie drugiej.

Załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O
ZATRUDNIENIE

1. Imiona i Nazwisko................................................................................................................................
2. Imiona rodziców...................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................................
4. Adres meldunku stałego z telefonem.................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Wykształcenie.......................................................................................................................................
( nazwa szkoły i rok ukończenia )
6. Wykształcenie uzupełniające..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
( kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub data rozpoczęcia nauki)
7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia............................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności...............................................................................................
....................................................................................................................................................................
9. Oświadczam, że pozostaję/ nie pozostaję w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracę U.P.
Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria..............................
wydanym przez............................................................. w dniu................................................................
lub innym dokumentem...........................................................................................................................

.....................................................
( miejscowość i data )

...........................................................................
( czytelny podpis osoby ubiegającej się o pracę)

